KAMPAANIA „VÕIDA PANASONIC LUMIX FOTOKAAMERA“ AMETLIKUD REEGLID

1. Kampaania „Võida Panasonic Lumix fotokaamera“, edaspidi Kampaania, on
tarbijamäng, mis leiab aset kõikides Tartu Terminal AS teenindusjaamades üle Eesti
perioodil 18.06.2018 – 17.08.2018 (kaasa arvatud).
2. Kampaaniat korraldab Nordic Digital AS (aadressiga Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715
Ülenurme vald, Tartumaa) koostöös kampaania läbiviija Tartu Terminal AS-iga
(aadressiga Kärkna, Tartumaa, 60513).
Osalemine
3. Kampaanias osalemiseks tuleb osta Kampaania perioodil st ajavahemikul 18.06.2018
kuni 17.08.2018 (kaasa arvatud) Tartu Terminal AS teenindusjaamast vähemalt üks
ükskõik milline Panasonic patarei või aku, ning esitada kassas Tartu Terminal AS
erakliendi sooduskaart või sooduskaardina registreeritud ID-kaart.
4. Iga Kampaania perioodil Kampaania tingimustele vastavalt sooritatud Panasonic
patareide või akude ost suurendab kampaanias osaleja võiduvõimalusi.
5. Kampaanias osalemisega annab osaleja Kampaania Korraldajale õiguse osaleja
isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks Kampaaniaga seotult ning
osaleja nime avalikustamisega.
6. Kampaanias osalemisega annab osaleja loa avaldada võidu korral enda nimi Tartu
Terminal
AS
veebilehekülgedel
(www.terminaloil.ee
ja
www.facebook.com/terminaloil).
7. Kampaanias osalemisega kinnitab tarbija, et ta on tutvunud ning nõustub kampaania
reeglitega.
Auhind
8. Kampaania lõppedes loositakse välja kaks Auhinda.
9. Kampaania Auhind on Panasonic Lumix DMC FT30 fotokaamera.
10. Auhindade (Panasonic Lumix DMC FT30 fotokaamera) loosimine toimub 24.08.2018.
Võitjate avalikustamine ja võidu üleandmine
11. Võitjate nimed avaldatakse veebilehel www.terminaloil.ee hiljemalt 5 tööpäeva jooksul
pärast loosimise kuupäeva.
12. Kampaania loosimisega selgunud Auhinna võitjaga, kes kliendikaarti registreerides on
ära märkinud oma kontaktandmed, võetakse personaalselt ühendust ning lepitakse
kokku auhinna kättesaamise aeg ja koht. Juhul kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust
saada enne 30.09.2018, on korraldajal õigus jätta auhind välja andmata.
13. Võidu kättesaamisel tuleb esitada oma isiku tuvastamiseks isikut tõendav dokument
(pass, juhiluba või ID-kaart).
14. Kampaania läbiviija ei vastuta kampaanias osaleja võidu mittekättesaamise eest
kampaania tingimuste eiramise korral (võitja ei jälginud kampaania tulemusi kodulehel
www.terminaloil.ee või ei nõustu võidu kättesaamiseks esitama isikut tõendavat
dokumenti), mis ei ole tingitud kampaania läbiviija süüst.

Lisainfo
15. Auhinda ei maksta välja ega hüvitata (sula)rahas ega asendata teist liiki Auhinnaga.
16. Kampaanias osalemine ei ole lubatud kampaania korraldamisega otseselt seotud
inimestel ja nende pereliikmetel.
17. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi
seadustele.
18. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt
katkestada, teatades sellest ajakirjanduse vahendusel.
19. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata
kirjalikult kampaania korraldaja aadressile: Kärkna, Tartu vald 60513, Tartumaa.
Laekunud pretensioonidele vastatakse kirjalikult hiljemal kahe nädala jooksul.

