MTÜ Audentese Võrkpalliklubi kaubandusliku loterii "Auto suveks" mängureeglid.
1. Kampaania korraldaja on MTÜ AUDENTESE VÕRKPALLIKLUBI, reg. kood 80132193
aadressiga Tondi 84, Tallinn, e-post: info@volleyball.ee (edaspidi Korraldaja). Kampaania
auhinna paneb välja Auto 100 AS (edaspidi Kampaaniapartner).
2. Kampaania periood: 22.01.2014 – 31.07.2014
3. Kampaania toimumiskoht: Eesti Vabariik
4. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised isikud, kes vastavad
mängureeglites toodud tingimustele, välja arvatud MTÜ Audentese Võrkpalliklubi, Auto 100
AS ja Auto 100 AS edasimüüjate töötajad ning nende perekonnaliikmed.
5. Kampaania auhind on sõiduauto Škoda Rapid Spaceback kasutusõigus perioodil 02.mai 31.juuli 2014.
6. Kampaanias osalemiseks tuleb täita vastav kupong (osaleja nimi, telefoni number, e-maili
aadress), kupongi leiate pileti ostuga kaasas käival flayeril ning pärast täitmist tuleb kupong
loosikasti panna (loosikast asub SELVER TALLINNA kodumängudel peasissepääsu juures).
7. Peaauhind „Auto suveks“ loositakse välja SELVER TALLINN viimasel kodumängul
(jälgida mängude ajakava www.volleyball.ee või SELVER TALLINN Facebooki lehel).
8. Peaauhinna võitja nimi tehakse teatavaks viimasel kodumängul loosimise tulemusel. Võitja
nimi ilmub Korraldaja kodulehel www.volleyball.ee, SELVER TALLINN Facebooki lehel,
Kampaaniapartneri kodulehel www.skoda.ee ja Škoda Eesti Facebooki lehel.
9. Võitu ei saa välja võtta rahas.
10. Kõigi korrektsete andmetega registreeritud ja mängureeglitele vastavate osalejate hulgast
loosib võitja välja fortuuna.
11. Korraldaja võtab auhinna võitjaga isiklikult ühendust.
12. Auhind antakse võitjale kätte ŠKODA Tallinna esinduses, Auto 100 Tallinn AS, Paldiski
mnt. 73/Pirni 1 Tallinn alates 02.05.2014.

13. Auhinna kättesaamiseks tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart) ja
juhtimisõigust tõendav dokument, mille kehtivus on vähemalt kuni 31.07.2014. Kui auhinna
võitja ei oma kehtivat juhtimisõigust, siis on võitjal õigus kirjaliku avalduse alusel volitada
auhinda kätte saama kolmas isik, kellel on kehtiv juhiluba, kehtivusega vähemalt kuni
31.07.2014.
14. Kampaania kupongi täitmisega kinnitab kampaanias osaleja esitatud andmete õigsust,
tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda
kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega.
15. Kampaania kupongi täitmisega annab kampaanias osaleja korraldajale

nõusoleku

töödelda oma isikuandmeid kampaaniaga seotud eesmärgil ja ulatuses, samuti isikuandmete
säilitamiseks kuue kuu jooksul peale kampaania lõppu (võimalike vaidluste lahendamiseks).
16. Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena
Korraldajale ja Kampaaniapartnerile kasutada võitja nime ja pilti meedias, reklaamides,
kampaaniates jms üritustel avalikustamiseks ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata
ja eraldi kokkulepet sõlmimata ühe aasta jooksul peale auhinna kättesaamist. Auhinna
lunastamisega nõustub võitja jagama oma kogemusi ja emotsioone kasutusperioodi kestel ja
pärast kasutusperioodi aset leidval intervjuul ja/või artiklis.
17. Võitjal ei ole õigust nõuda kampaania auhinna asendamist teist liiki auhinnaga ega nõuda
auhinna maksumust rahas. Korraldajal on õigus vajadusel asendada väljakuulutatud auhind
teise samaväärse auhinnaga.
18. Auhinna võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti
Vabariigiseadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel. Võitjale ei kompenseerita auhinna
kätte saamiseks tehtud kulutusi.
19. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta
valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti juhul, kui Korraldajal ei õnnestu
võitjaga kontakti saada korraldajast mitteolenevatel põhjustel (korraldajal ei õnnestu auhinna
võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril või e-maili aadressil, mis märgiti võitja poolt
olevasse ankeeti), ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna
kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
20. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus
katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata,
teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
21. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi
õigusaktidele.

22. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata
kirjalikult kampaania korraldaja asukohta Tondi 84, Tallinn, märgusõnaga „Auto suveks“.
Kampaania korraldaja lahendab saabunud pretensioonid seitsme tööpäeva jooksul alates
nende saamisest.
23. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik
korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele
kohustuslikud.
24. Kampaania lisainfot saab küsida info@volleyball.ee või tutvuda infoga www.volleyball.ee

