
 

 

Kaubaloterii eeskirjad “Osta jäätis Super Viva ja võida iga nädal!»   
 

1. TOODETE EDASIMÜÜJA: 

Unilever Eesti AS, firma registrikood 10065093, juriidiline aadress: Paldiski mnt 96, 

13522 Tallinn, Estonia. 

 

2. LOTERII KORRALDAJA  

Partizanas OÜ, firma registrikood 11698825, registreeritud aadress: Weizenbergi 19-

2, 10150 Tallinn, Eesti. 

 

3. LOTERII TOIMUMISE KOHT  

Loterii toimub kauplustes kogu Eesti territooriumil.   

 

 

4. LOTERII TOIMUMISE  AEG 

07.06.2021. – 01.08.2021. Peaauhinna loosimine  toimub 02.08.2021. 

 

5. AUHINNAD 

 Elektritõukeratas – 2 tk (väärtus 378 eurot / tk.) 

 Kinkekaart Sportland – 16 tk (väätus 50 eurot / tk.) 

 Jäätis Super Viva – 16 tk (väärtus 35.23 eurot / tk.) 

Peavõit: 

 Microauto – 1 tk (väärtus 9540 eurot) 

 

Auhinnafond – 11659,68  EUR (koos KM). 

Võite ei maksta osavõtjate soovil välja rahas ja ei vahetata teise auhinna vastu. 

 

6. OSALEMISTINGIMUSED 

 Loteriis osalemiseks on vajalik ajavahemikul alates 07.06.2021 kuni 01.08.2021 

(kaasa arvatud) osta korraga kaks mistahes Super Viva jäätist.  

 Pärast loteriitoodete ostmist  on loteriis osalemiseks vajalik registreerida ostutšekk 

kuni kella 23.59.59 01.08.2021, täites registreerimisankeedi kodulehel 

www.unileverloteriid.ee  

 Ankeedis on vajalik ära näidata: osavõtja eesnimi _ osavõtja perenimi _ 

ostutšeki number _ linn, kus toode osteti_ telefoninumber. 

Näiteks: KADRI_TAMM _3256_ Tallinn _TELEFONINUMBER  

 Loteriis osalemiseks registreeritud tšeki peab alles hoidma kuni 31.08.2021.aastal 

(kaasa arvatud) tõendina loteriis osalemise kohta ja auhinna kättesaamiseks. 

 Kui loteriis osaleja ostis loteriitooteid mitmel korral, võib ta iga ostutšeki 

registreerida eraldi. 

 Mitme loteriikauba (st. korraga rohkem kui 2 tüki) ostmisel ja nende eest 

tasumisel ühe tšekiga saab registreeruda  loteriis osalemiseks vaid ühel korral. 

 Korduvalt registreeritud tšekid ei osale   loteriis. 

 Loterii läbiviimisel  LOTERII KORRALDAJA  teostab isikuandmete kogumist  

ja töötlemist, kasutamaks seda loterii võitjate tuvastamiseks ja 

väljakuulutamiseks. Eesmärgiga, tagamaks kõige täpsemat ja unikaalsemat  

loteriis osalejate registreerimist, vältimaks võimalikku andmete dubleerimist, ning 

http://www.unileverloteriid.ee/


samuti ka tagamaks täpset võitjate väljaselgitamist, kontrollimaks nende  loteriis 

osalemise õiguspärasust ja võidust teavitamist, LOTERII KORRALDAJA  nõuab 

osavõtjalt tema telefoni ja ostu kassatšeki numbri esitamist. 

 Ebaselguste korral kirjutage e-posti aadressile: loteriid@partizanas.ee 

 

7.  VÕITJATE VÄLJASELGITAMINE 

 Võitja selgitatakse välja kõigi registreerunud osavõtjate seast juhuslikkuse 

põhimõttel. 

 Võitude loosimiste ajakava: 

Jrk 

nr 

Registreerimise aeg kuni 

 

23:59:59 

Loosimise 

kuupäev Võit 

1 

alates 07.06.2021. kuni 

13.06.2021 14.06.2021 

Kinkekaart maksumusega 50 EUR  Sportland – 2 

tk. 

Jäätis Super Viva – 2 tk 

2 

alates 14.06.2021 kuni 

20.06.2018 21.06.2021 

Kinkekaart maksumusega 50 EUR  Sportland – 2 

tk. 

Jäätis Super Viva – 2 tk 

3 

alates 21.06.2021. kuni 

27.06.2021 28.06.2021 

Kinkekaart maksumusega 50 EUR  Sportland – 2 

tk. 

Jäätis Super Viva – 2 tk 

4 

alates 28.06.2021 kuni 

04.07.2021 05.07.2021 

Kinkekaart maksumusega 50 EUR  Sportland – 2 

tk. 

Jäätis Super Viva – 2 tk 

5 

alates 07.06.2021 kuni 

04.07.2021 05.07.2021 Elektritõukeratas – 1 tk  

6 

alates 05.07.2021 kuni 

11.07.2021 12.07.2021 

Kinkekaart maksumusega 50 EUR  Sportland – 2 

tk. 

Jäätis Super Viva – 2 tk 

7 

alates 12.07.2021 kuni 

18.07.2021 19.07.2021 

Kinkekaart maksumusega 50 EUR  Sportland – 2 

tk. 

Jäätis Super Viva – 2 tk 

8 

alates 19.07.2021 kuni 

25.07.2021 26.07.2021 

Kinkekaart maksumusega 50 EUR  Sportland – 2 

tk. 

Jäätis Super Viva – 2 tk 

9 

alates 26.07.2021 kuni 

01.08.2021 02.08.2021 

Kinkekaart maksumusega 50 EUR  Sportland – 2 

tk. 

Jäätis Super Viva – 2 tk 

10 

alates 07.06.2021 kuni 

01.08.2021 02.08.2021 

Elektritõukeratas – 1 tk  

Peavõit: Microauto– 1 tk. 

 

 Igal loosimisel selgitatakse ka üks lisavõitja (varuvõitja) selleks juhuks, kui keegi 

võitjaist ei suuda tõestada oma osalemist loteriis või tema registreerumine ei vasta 

käesolevatele loterii Eeskirjadele. Lisavõitjad (varuvõitjad) kantakse protokolli, 

kuid neid ei kuulutata välja. 

 

8. VÕITJATE VÄLJAKUULUTAMINE 

 Partizanas OÜ esindaja võtab võitjatega ühendust. Kontaktinfot kasutatakse vaid 

käesoleva konkreetse kampaania raames. 

Võitjate nimed avaldatakse kodulehel www.unileverloteriid.ee kahe tööpäeva 

jooksul  pärast iga  loterii loosimist. 

 

 

http://www.unileverloteriid.ee/


9. VÕITUDE KÄTTESAAMINE 

 Pärast iga  loterii  loosimist võtab Partizanas OÜ esindaja ühendust võitjatega 

telefoni teel või saates SMS-i telefoninumbrile, mis on registreeritud kampaanias 

osalemiseks. Võitjad võivad oma VÕIDUD kätte saada Partizanas OÜ kontorist, 

Weizenbergi 19-2, Tallinn, 10150, Eesti. Peaauhind Microauto antakse võitjale 

üle autosalongis, täpsed detailid täpsustatakse võitjaga. Võitjad saavad esitada 

küsimusi võidu kättesaamise suhtes kirjutades e-mailile loteriid@partizanas.ee või 

helistades telefonile +372 6031306.  

 Võidu kättesaamiseks peab osavõtja esitama isikuttõendava dokumendi (ID-

kaardi, passi või juhiloa) ja kampaanias registreeritud ostutšeki. 

 Võidu kättesaamisel võitjad või nende esindajad annavad allkirja selle 

kättesaamise kohta. 

 AUHINNAD, mis pole välja võetud kuni 31.08.2021 (kaasa arvatud), jäävad 

kauba edasimüüja – Unilever Eesti AS omandisse.  

 11. PRETENSIOONID JA NENDE LÄBIVAATAMINE 

Loteriis osalejal on õigus esitada pretensioone loterii menetluse kohta kuni 

31.08.2021, saates kirjaliku avalduse aadressil Partizanas OÜ, Weizenbergi 19-2, 

Tallinn, 10150. Pretensioonid vaadatakse läbi ja antakse tagasisidet 14 päeva 

jooksul alates kirjaliku avalduse kättesaamise hetkest. 

 

 

 

 

 

mailto:loteriid@partizanas.ee

