Unilever ”4 Kodukorrastajat Tulevad Appi” kampaaniareeglid
1. Unilever tarbijamäng (edaspidi Kampaania) leiab aset ajavahemikul:
01.04. – 30.04.2019
COOP kaubandusketi kauplustes
01.04. – 30.04.2019
Maxima kauplustes
16.04-29.04.2019
Selver kauplustes
2. Kampaania korraldaja on Baltic Promotions OÜ, registrikood 11142631 (aadress: Punane 56,
Tallinn).
3. Kampaania läbiviija on Unilever Eesti AS, registrikood 10065093 (aadress Sõpruse pst 145,
Tallinn, 13417, Harjumaa)
4. Kampaania info asub veebilehel www.unileverloteriid.ee
5. Kokku loositakse:
5.1. Iga päev 30 x Cif, Domestos, Surf ja Coccolino tooted
5.2. 4 x Dyson tolmuimeja
6. Kampaanias osalemiseks tuleb osta COOP kaubandusketi, Maxima või Selveri kauplustest
vähemalt üks Unilever Surf, Cocolino, Domestos, Cif kaubamärgi toodet, ning registreerida toote
ostu kajastav ostutsekk kampaanialehel www.unileverloteriid.ee
7. Kampaanias osaleja saab ühe ostuga registreerida loosimisse ühel korral.
8. Kampaanias osaleja saab suurendada oma võiduvõimalusi, ostes kampaaniaperioodil veelkord
mistahes tarbijamängus osalevaid tooteid vastavalt punktis 6 mainitud kampaania reeglitele ning
registreerides oma ostu kampaania kodulehel.
Kampaanias osalemiste arv ei ole piiratud.
9. Ostutšekk tuleb alles hoida kuni 19. maini 2019.aastal (kaasa arvatud), tõendamaks vajadusel
oma osalust kampaanias ja auhinna kättesaamiseks.
10. Isikud, kes ostavad tarbijamängu tooteid kampaaniaperioodil kampaania reeglite kohaselt ning
registreerivad ostu kampaania kodulehel, nõustuvad, et Unilever edastab võitjate andmed
kampaania Korraldajale võitjatega kontakteerumiseks. Isikuandmeid kasutatakse üksnes antud
kampaania raames.
11. Auhindade loosimine toimub hiljemalt 03.05.2019.
12. Loosimistel osalevad kõik kampaania tingimustele vastavalt oste sooritanud ja ostutšeki
registreerinud inimesed.

13. Võitjate nimed avaldatakse veebilehtedel www.unileverloteriid.ee lehel hiljemalt 3 tööpäeva
jooksul peale punktis 11 toodud loosimise kuupäeva. Võitjatega võetakse ühendust
kampaanialehel esitatud kontaktandmete kaudu ning lepitakse kokku auhindade üleandmine.
14. Auhindu ei vahetata võitja nõudmisel teiste auhindade vastu. Kampaania Korraldajad võtavad
enesele vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
15. Auhindade üleandmine lepitakse iga võitjaga kokku. Juhul, kui võitjaga ei ole õnnestunud
ühendust saada enne 19.05.2019 (kaasa arvatud), on Korraldajal õigus auhinda mitte
väljastada.
16. Pärast tähtaja lõppu (19.05.2019) auhindu enam ei väljastata.
17. Kampaania auhindu ei saa võita kampaania korraldamisega otseselt seotud inimesed ja nende
pereliikmed.
18. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt
katkestada, teatades sellest www.unileverloteriid.ee veebilehe vahendusel.
19. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult
kampaania korraldajale: Baltic Promotions OÜ, Punane 56, 13619 Tallinn, märgusõna
“UNILEVER KAMPAANIA". Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.
Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.unileverloteriid.ee.
20. Kampaania lisainfot saab e-maili teel estonia@sorbum.eu või telefonil +372 56462622

