Hansadoor OÜ 2016. aastalõpu kampaania tingimused
1. Kampaania sisu
Hansadoor OÜ (edaspidi Korraldaja) aastalõpu kampaania (edaspidi
Kampaania) raames loositakse ühele Facebooki loosis osalenud ja
tingimused täitnud kliendile välja Hansadoori garaažiuks väärtusega kuni
700€ (edaspidi Auhind).
2. Kampaania periood
Kampaania kestab 14.12.16 kuni 05.01.17 ning Auhinna võitja
kuulutatakse välja 06.01.17 kell 12:00.
3. Kampaanias osalemise reeglid
Kampaanias võivad osaleda kõik, kes on täitnud loosis osalemiseks
vajalikud toimingud, milleks on 1) Hansadoor Estonia lehe meeldivaks
märkimine Facebookis, 2) kirjutanud loosipostituse kommentaaridesse
oma sõbra/tuttava nime ning 3) tutvunud kampaaniareeglitega Hansadoori
kodulehel.
4. Kampaania tingimused
4.1 Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Hansadoor OÜ poolt ning
kõik tingimused kampaania läbiviimiseks lõplikud ja osalejatele
kohustuslikud.
4.2 Kampaanias osalenute vahel loositakse auhind välja 06.01.17 kell
12:00.
4.3 Võitja kuulutatakse välja Hansadoor OÜ Facebooki lehel Hansadoor
Estonia punktis 4.2 välja toodud kuupäeval ning kellaajal. Lisaks võetakse
võitjaga ühendust Facebooki sõnumite teel.
4.4 Kui auhinna võitjaga pole Hansadoorist olenemata põhjustel suudetud
kontakti saada hiljemalt 09.01.17, jätab Hansadoor OÜ endale õiguse jätta
auhind välja andmata ning loosida osalejate seast uus võitja.
4.5 Auhinna väljastamine toimub isiklikult kampaania võitjale, kui ei ole
kokku lepitud võitjaga teisiti.
4.6 Kui Korraldaja on saanud auhinna võitjaga ühendust ja temaga kokku
leppinud auhinna väljastamise aja ja koha, kuid sellest hoolimata auhinna
võitja ei tule auhinnale järgi, loobub võidust teavitamisel auhinnast või ei
teata Korraldaja esindajale nõutud andmeid või ei esita Korraldaja
esinduses auhinna väljastajale isikut tõendavat dokumenti, hoiab

Korraldaja auhinna alles kaks nädalat. Selle aja möödumisel kaotab võitja
õiguse auhinnale ja Korraldajal on õigus jätta talle Auhind välja andmata.
4.7 Auhind väljastatakse vaid seljuhul, kui loosis osalenud isik on täitnud
kõiki Kampaania reegleid.
4.8 Auhind väljastatakse võitjale vaid juhul, kui ta on täitnud punktis 3
välja toodud reeglid.
4.9 Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja Korraldajale enda kohta
esitatud andmete õigsust ja nõustumise Kampaania tingimustega.
4.10 Kampaania käigus Kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei
asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale
auhinna maksumust rahas, väljaarvatud juhul, kui auhind asendatakse
teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel.Võitja poolt seoses auhinna
kättesaamisega tehtud kulutusi ei kompenseerita.
4.11. Kampaania tingimustega nõustumisel annab Kampaanias osaleja
Korraldajale
nõusoleku kasutada Kampaania raames edastatud isikuandmeid ka
auhindade
võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti
isikuandmete säilitamiseks peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste
lahendamiseks.
4.12. Kampaanias osalemisega nõustub Kampaania võitja oma nime, fotode
ja auhinnaks valitud auhindade kohta käiva info avaldamisega Hansadoor
Estonia Facebooki lehel.
4.13. Korraldajal on õigus vääramatu jõu ilmnemisel Kampaania
ühepoolselt katkestada, avaldades vastava teate Hansadoor Estonia
Facebooki lehel.
4.14. Kampaania võitja ei saa olla Hansadoor OÜ töötaja. Kui Hansadoor
OÜ töötaja on siiski Kampaanias osalenud ja tema nimi võitjana välja
loositakse, loosimine
tühistatakse ja toimub uus loosimine.
4.15. Kõik avaldused ja pretensioonid seoses Kampaania korraldamise
ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Hansadoor OÜ aadressile Tule
17, Saue või meiliaadressile info@hansadoor.ee

4.16. Kõik Kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi
seadusandluses ettenähtud korras.

5. Kampaania lisainfo
Kampaania kohta saab lisainfot telefonil 56241953, meiliaadressil
info@hansadoor.ee või Hansadoori kontorist aadressil Tule 17, Saue.
Hansadoor jätab endale õiguse teha täpsustusi Kampaania tingimustes või
neid muuta, andes sellest klientidele teada Hansadoor Estonia Facebooki
lehel.
6. Auhind
Kampaania Auhind on RIB või MIDRIB paneeliga garaažiuks vastavalt loosi
võitja garaažiavause mõõtmetele. Auhind peab jääma mõõtmetesse kuni
3000mm (kõrgus) * kuni 3000mm (laius). Auhind on saadaval kõigis RAL
kaardi värvitoonides. Auhind ei sisalda paigaldust ega automaatikat.

