REEGLID
Peojook tarbijakampaania “Võida DROON või perepääsmed
Seiklusparki!”

1. KORRALDAJA
PEOJOOK kampaania „VÕIDA DROON!“ (edaspidi “kampaania”) korraldab
GOLDBERGER OÜ, registrikood: 11555043, asukoht Ehitajate tee 114 Haabersti
linnaosa, Tallinn Harju maakond 13517 (edaspidi “korraldaja”). Kampaania viiakse
läbi vastavalt käesolevatele reeglitele (edaspidi “reeglid”). Korraldajal on õigus
reegleid muuta ja täiendada kooskõlas kohalduvatest õigusaktidest tulenevate
nõuetega, teavitades sellest avalikkust üleriigilise levikuga ajalehes ja veebilehel
www.goldberger.ee Kampaania toimub koostöös Selver AS-ga.

2. KAMPAANIAS OSALEVAD TOOTED
Kampaanias osalevaks tooteks on lasteshampus “Peojook” (edaspidi “kampaania
toode”).

3. OSALEMISE TINGIMUSED
Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti territooriumil elavad isikud, välja arvatud
kampaaniaga korraldamisega seotud isikud.

4. KAMPAANIA KESTUS
Kõik perioodil 29.05.2018 – 05.06.2018 Selveri kauplustes tehtud Kampaania toote
ostud, kus on registreeritud ka Partnerkaart, osalevad SYMA X8SW Drooni ja Nõmme
Seikluspargi perepääsme loosimisel.

5. KAMPAANIA TERRITOORIUM
Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti territooriumil.

6. KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID
a) Partnerkaardi registreerimisel annab klient loa avaldada võidu korral tema nimi
Selveri veebilehel.
b) Loosimises osaleja saab ühe ostuga registreeruda loosimiseks mitmel korral.
Näiteks kui sama ostukorraga (ostutšekiga) on ostetud 5 Kampaania toodet,
osaleb ostja Kampaania auhinna loosimisel 5 “häälega”.

7. AUHINNAD
Kampaania käigus antakse välja järgmised auhinnad:
a) 1x SYMA X8SW Droon
b) 3x NõmmeSeikluspargi perepääse (2 täiskasvanut ja 2 last)
Kampaania auhinnad loositakse välja peale kampaania lõppu.

8. AUHINDADE VÄLJAANDMISE PÕHIMÕTTED
Kõikide võitjate nimed avaldatakse lehel www.selver.ee hiljemalt 15.06.2018.
Võitjatega võetakse ühendust Partnerkaardi andmebaasis oleval e-posti aadressil,
milles saadetakse võitjale Korraldaja kontaktid ja täpsem info auhinna kättesaamise
juhistega. Auhinnad annab üle või saadab Korraldaja. Auhinnad jagatakse võitjatele
vahemikus
15.06.2018
kuni
10.07.2018
(kaasa
arvatud).
Kampaanias osaleja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks
Korraldajale
isikut
tõendava
dokumendi
(pass,
juhiluba,
ID
kaart).
Korraldajalt kampaania auhinna saaja annab loa Korraldajale avaldada võitja nimi
täiendavat
kokkulepet
sõlmimata.
Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja
nõudmisel
teist
liiki
auhinnaga
ega
maksta
välja
rahas.
Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise või
Kampaania Korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti
muude ebaõnnestumiste korral (kui Kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga
kontakti saada tema poolt antud e-posti aadressil või kui võitja ei ole ise

vaadanud www.selver.ee veebilehelt võitjate nimekirja), mis ei ole tingitud Kampaania
Korraldaja süüst, ei vastuta Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate kingituse
kätteandmisest
kõrvalejäämise
eest.
Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti
Vabariigi
seadusandluses
sätestatud
korras
ja
tähtaegadel.

9. KAEBUSTE KÄSITLEMINE
Kampaaniaga seotud võimalikud kaebused (eriti auhindade jagamise viisiga seotud
kaebused) tuleb osalejatel esitada kirjalikult 15. juulini 2018 (kusjuures otsustavaks on
postitempli kuupäev, mis ei või olla hilisem kui 15. juuli 2018) järgmisel aadressil:
Ehitajate tee 114 Haabersti linnaosa, Tallinn Harju maakond 13517.
Kirjalikus kaebuses tuleb märkida osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress ja
telefoninumber (kui see on olemas) ning kaebuse üksikasjalik kirjeldus ja alus.
Ülalnimetatud tähtajast hiljem esitatud kaebusi arvesse ei võeta.
Organiseerija vaatab kaebused läbi 14 päeva jooksul nende kättesaamisest arvates.
Kaebusi vaatab läbi kolmeliikmeline komisjon, kelle määrab korraldaja (edaspidi
„komisjon”). Komisjon kaalub osalejate poolt esitatud kaebusi vastavalt käesolevatele
reeglitele ja asjakohastele õigusaktidele.
Kui on tekkinud vaidlus kampaanias osalemise tõendi kehtivuse või ehtsuse üle,
lähtub komisjon oma otsuse tegemisel käesolevatest reeglitest, kampaaniakorgi
mudelist ja kampaaniakorgi omaduste kirjeldusest, mis on kontrollimise aluseks.
Komisjon vormistab oma otsused osalejate kaebuste kohta kirjalikult.
Komisjoni langetatud otsus osaleja esitatud kaebuse kohta on lõplik ja täitmiseks
kohustuslik. Komisjoni otsus võib olla seotud reeglite eesmärgiga ja/või asjaoludega,
mida reeglid ei käsitle.
Korraldaja teavitab osalejat komisjoni otsusest tähitud kirjaga. Lisaks on korraldajal
õigus teavitada osalejat komisjoni otsusest telefoni teel.
10. MUUD SÄTTED
Käesolevate reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi
seadustest. Küsimustes, mida reeglid ei käsitle, võib korraldaja langetada otsuseid
ühepoolselt, tuginedes seadustele ja reeglitele.
Kampaanias osalejad nõustuvad käesolevaid reegleid ja korraldaja otsuseid täitma;
korraldaja otsused on kõigis kampaaniaga seotud küsimustes lõplikud. Auhind
antakse välja ainult juhul, kui osaleja täidab reegleid.

Korraldajal on õigus kampaania igal ajal ühepoolselt reeglite punktis 1 kirjeldatud
teatega tühistada, kui reegleid on oluliselt rikutud või kuritarvitatud või kui esinevad
vääramatu jõu asjaolud.
Lisateavet kampaania
www.goldberger.ee

kohta

saab

telefonil

698

Reeglite tekst on kättesaadav veebilehel www.goldberger.ee

Reeglid on heaks kiitnud Goldberger OÜ juhatus.

8251

või

veebilehel

