REEGLID
Tympark tootekampaania „Kes korki ei korja, see jooki ei saa!“
1. KORRALDAJA
TYMBARK kampaania „Kes korki ei korja, see jooki ei saa!“ (edaspidi „kampaania“)
korraldab GOLDBERGER OÜ, registrikood: 11555043, asukoht Ehitajate tee 114
Haabersti linnaosa, Tallinn Harju maakond 13517 (edaspidi „korraldaja“). Kampaania
viiakse läbi vastavalt käesoleatele 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

2. KAMPAANIAS OSALEVAD TOOTED
Kampaanias osalevad järgmised tooted:
joogid TYMBARK apple peach, white grape – aloe vera, apple - cherry ja
mango – apple - orange 0,25L klaaspudelites, mis on ostetud Eesti territooriumil
(edaspidi „kampaaniatooted”).
Kampaaniatoodete korgid on rohelist värvi ning nende peal on TYMBARK logo ja korgi
all inglise keelne hüüdlause (edaspidi „kampaaniakork“).

3. OSALEMISE TINGIMUSED
Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti territooriumil elavad füüsilised isikud, välja
arvatud korraldaja.

4. KAMPAANIA KESTUS
TYMBARK kampaania „Kes korki ei korja, see jooki ei saa!“ kestab 01.05.2018 –
30.06.2018.
Auhindu saab lunastada kuni 15. juuli 2018.

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

6. KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID
a) Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniatoote ja koguma
kokku 5 TYMBARK mahlajoogi korki.
b) Võitjad peavad kokku kogutud (5 tk) kampaaniakorgid kuni auhinna
kättesaamiseni alles hoidma.

7. AUHINNAD
Kampaania käigus antakse välja järgmised auhinnad, vastavalt võitja eelistusele või
jaemüügikohas olevale võimalusele:
a)
b)
c)
d)

TYMBARK apple peach 0,25L
TYMBARK white grape – aloe vera 0,25L
TYMBARK apple – cherry 0,25L
TYMBARK mango – apple – orange 0,25L

Ühe toote väärtusega 0,79€
(Edaspidi ühiselt „auhinnad“).

8. AUHINDADE JAGAMISE JA VÄLJAANDMISE PÕHIMÕTTED
Kampaaniatooteid saab osta Eesti territooriumil asuvatest jaemüügikohtadest, mis
osalevad kampaanias.
5tk kampaaniakorgi eest saab auhinna kätte järgmiselt:
Osaleja, kellel on kokku kogutud 5tk TYMBARK kampaaniakorki, saab oma
kampaaniakorkide vastu vahetada ühe TYMBARK mahlajoogi, jaemüügikohas, mis
näitab, et et selles kaupluses antakse 5tk korgi eest tasuta pudel. Jaemüügikohad
pakuvad auhindade lunastamise võimalust vastavalt toodete kättesaadavusele
kaupluses ja sõltuvalt kaupluste võimalustest korkide eest jook vastu anda.
Osaleja annab võiduga 5tk kampaaniakorki ära ja saab auhinna vastu.

9. VÕIDUGA KORKIDE KONTROLL
Auhinna saamiseks peab osaleja ära andma 5 tk kampaaniakorki korraga, nagu on
sätestatud punktis 8.
Kõiki kampaaniakorke, mis esitatakse korraldajale või korraldajalt auhindade
väljaandmisel abistavatele isikutele, kontrollib korraldaja või vastav isik omal
äranägemisel. Kui kampaaniakork on loetamatu, järele tehtud, kopeeritud, võltsitud,
rikutud, vigastatud või mis tahes moel muudetud või kui kampaaniakorgil on
mehaanilised või muud defektid (edaspidi „korgi defektid“), siis sellist
kampaaniakorki vastu ei võeta.

10. KORRALDAJA VASTUTUS
Tymbark ega korraldaja ning nende esindajad ei vastuta trükivigade ega
kampaaniatoodete, sh kampaaniakorkide ebatäpsuste eest. Kõik kampaanias
osalemise ja auhindade lunastamisega seotud kulud jäävad üksnes osalejate kanda
ning korraldaja neid ei hüvita, kui käesolevates reeglites pole sätestatud teisiti.
Korraldaja ega Tymbark ei vastuta selle eest, kui auhinda ei anta välja korgi defektide
tõttu.

11. 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.

12. MUUD SÄTTED
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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.
Kui reeglites pole teisiti sätestatud, ei vahetata auhindu sularaha ega muude asjade
vastu. Kasutamata või väljalunastamata auhindu ei hüvitata.
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 kohta saab telefonil 698 8251 või veebilehel www.goldberger.ee
Reeglite tekst on kättesaadav veebilehel www.goldberger.ee

Reeglid on heaks kiitnud Goldberger OÜ juhatus.

