LIPTON toodete „KAS TEAD MIS PÄRISELT TOIMUB?“ tarbijamängu reeglid

1. Kampaania tingimused
a. Kampaania

toimub

kõigis

Eesti

Vabariigi

territooriumil

asuvates

kauplustes.

Kampaania toimub ajavahemikus 01.11.2020-13.12.2020 (kaasa arvatud).
b. Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad täiskasvanud
(vähemalt 16-aastased isikud seisuga 01.11.2020). Osalejad ei tohi olla lähedalt
seotud tootjaga või kampaania korraldajaga Baltic Promotions OÜ ega ka kampaaniaga
otseselt või kaudselt seotud muude isikutega (sealhulgas korraldaja või tootja pereliikmed
ja teised sugulased sõltumata elukohast).
c.

Kampaanias ei ole lubatud osaleda ka punktis 1.b mainitud isikutega ühises
majapidamises elavatel isikutel.

d. Kampaania võitja(d) loositakse kõiki Eesti Vabariigi seadusi silmas pidades.
e. Kampaania korraldaja on Baltic Promotions OÜ, registrikood 11142631 (aadress: Punane
56, Tallinn).
f.

Kampaania läbiviija on Unilever Eesti AS, registrikood 10065093 (aadress Sõpruse pst
145, Tallinn, 13417, Harjumaa)

g.

Kampaania info asub veebilehel www.unileverloteriid.ee

2. Kampaania sisu
a. Kampaanias osalemiseks tuleb punktis 1.a mainitud ostukohtadest ja ajavahemikul osta
vähemalt

üks

Lipton

kaubamärgi

toode

ning

registreerida

ost

kampaania

registreerimislehel www.unileverloteriid.ee sisestades ostukviitungi või ostuarve numbri.
b. Igaüks saab loosimises osaleda nii mitu korda, kui mitu korda on ta sooritanud
kampaania ostuperioodil punkti 2.a nõuetele vastavaid oste ning need kampaania
veebilehel www.unileverloteriid.ee nõuetekohaselt registreerinud.
c.

Iga ostukviitungi või ostuarvega saab kampaanias osaleda ühe korra olenemata sellest,
mitu Lipton toodet korraga osteti.

3. Auhinnad:
a. 30 x 3 kuu Netflixi tellimus
b. 6 x 100€ Wolt kinkekaart
c.

60 x Lipton toodetega kinkekott (tass ja tee)

4. Loosimine

a. Auhindade loosimine toimub iganädalaselt. Võitjatega võetakse korraldaja poolt ühendust
kampaania lehel (www.unileverloteriid.ee) võidu registreerimisel märgitud
kontaktandmete kaudu.
b.

Auhinnad saab kätte korraldaja kontorist Punane 56, Tallinn või saadetakse võitja
soovitud aadressil vastavalt kokkuleppele.

c.

Auhindu väljastatakse kuni 04.01.2021

d. Võitja, kes ei ole hiljemalt 04.01.2021 oma auhinda välja võtnud, või kellega ei ole antud
kuupäevaks ühendust saadud kaotab õiguse auhinnale.
e. Juhul kui võitja ei ole täitnud kõiki kampaania reegleid, on korraldajal õigus ta võitjate
nimekirjast välja arvata.
f.

Võidetud kampaaniaauhinda ei vahetata võitja soovil välja muu auhinna vastu ega
maksta välja rahas.

5. Muud nõuded ja tingimused
a. Kampaanias osaledes kinnitab osaleja, et kampaania korraldaja ja läbiviija (punktid 1.e ja
1.f) omavad õigust töödelda, säilitada ja kasutada osaleja isikuandmeid võitjate
loosimisel ja nimede avaldamisel veebisaidil, samuti auhindade üleandmisel.
Isikuandmeid kasutatakse üksnes võitjate väljaloosimiseks ja auhindade üleandmiseks.
b. Korraldaja ei vastuta kampaanias osalemise või osaleja autasustamise ebaõnnestumise
eest juhul, kui osaleja ei ole kinni pidanud korraldaja kehtestatud kampaanianõuetest ja tingimustest või kui osaleja on esitanud ebaõigeid või ebatäpseid andmeid või muude
tõrgete eest, mis ei ole korraldaja põhjustatud.
c.

Lisateavet kampaania kohta saab e-posti aadressil estonia@sorbum.eu või
telefoninumbril +372 56462622

