Kampaania “Elektrumi klientide auhinnamäng – võida espressomasin” tingimused
Kampaania korraldaja: Elektrum Eesti OÜ, registrikood 11399985, asukoht Endla 15
Tallinn („Elektrum” või „korraldaja”)
Kampaania toimumise piirkond: Eesti Vabariik
1. Kampaanias osalemise tingimused
1.1 Kampaanias osalevad:


kõik olemasolevad erakliendid, kelle elektrileping Elektrumiga on sõlmitud
enne 21.10.2018 ja see on aktiivne seisuga 11.12.2018.

1.2 Kampaanias ei osale:


Elektrumi töötajad.

1.3 Iga kehtiv leping annab loosimisel ühe hääle.
2. Kampaania auhind
2.1 Kampaania auhinnaks on ~400-eurone espressomasin Delonghi Magnifica.
2.2 Auhind loositakse välja ühele osalejale.
3. Loosimine
Võitja selgitatakse juhusliku loosimise teel 12.12.2018 kõikide osalejate vahel.
4. Auhinna kättesaamine
4.1. Võitjaga võtab Elektrum telefoni ja vajadusel e-posti teel ühendust hiljemalt
17.12.2018, et auhinna kättesaamises kokku leppida.
4.2. Kui auhinna võitjat kolme tööpäeva jooksul kätte saada ei õnnestu, siis
loetakse, et ta on auhinnast loobunud ja loositakse uus võitja.
4.3 Korraldajalt auhinna vastuvõtmisega annab võitja korraldajale loa kasutada
võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle
eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
5. Muud sätted
5.1. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhinna
väljaandmine vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe kodulehe
www.elektrum.ee vahendusel.

5.2. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, korraldajale enda
kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude
ebaõnnestumiste korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada jne),
mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja
auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
5.3. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ning auhinnaga tuleb saata
kirjalikult korraldaja asukohta aadressil Elektrum Eesti OÜ, Endla 15, 10122 Tallinn
märgusõnaga „Elektrumi klientide auhinnamäng – võida espressomasin“.
Korraldaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult seitsme tööpäeva jooksul
pretensiooni kättesaamise kuupäevast.
5.4. Kõik vaidlused
seadusandlusest.
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5.5. Kampaania korraldaja säilitab õigused teha tingimustes muudatusi, teavitades
sellest eraldi oma kodulehel.
5.6. Elektrum tasub auhinna väljaandmisega kaasneva tulumaksu.
5.7. Auhinda ei ole võimalik vahetada teise auhinna vastu ja auhinna väärtust ei
hüvitata rahas.
5.8. Täiendavat informatsiooni kampaania
kliendiinfo@elektrum.ee või telefonil 711 5555.
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