Colgate’i reklaamikampaania „Lisa stiili oma täiuslikule naeratusele!“ reeglid
1. Kampaania korraldajad
Kampaania korraldaja on „Partizanas“ OÜ, reg. nr. 11698825, aadress Weizenbergi 19,
10150 Tallinn, Eesti (edaspidi „Korraldaja“), ettevõtte SIA Colgate-Palmolive (Latvia),
reg-nr 4003274802, aadress Duntes iela 23A, Riia, LV 1005, tellimusel.
2. Kampaania tingimused
2.1. Korraldaja korraldab kampaania vastavalt käesolevatele reeglitele. Kõik
kampaanias osalejad peavad neid reegleid täitma.
2.2. Reklaamikampaanias võivad osaleda kõik isikud, kelle alaline elukoht on Eesti
Vabariik. Osaleda ei tohi isikud, kes on tihedalt seotud Korraldaja või tootjaga
SIA Colgate-Palmolive (Latvia) või teiste kampaaniaga otseselt või kaudselt seotud
isikutega (sh nende pereliikmed: lapsevanemad, lapsed või teised sugulased).
3. Kampaania sisu
3.1. Kampaanias osalevad kõik kauplused üle Eesti. Kampaania periood on
01.07.2017.–14.08.2017. Registreerimisperiood on 01.07.2017.–13.08.2017
3.2. Osalejad peavad kampaaniaperioodil ostma mistahes Colgate’i toote.
Ostukviitung tuleb alles hoida ja registreerida.
-

veebilehel

www.colgateloterii.ee,

täites

vastava

registreerimisvormi.

Registreerimine veebilehel www.colgateloterii.ee on tasuta.
3.3. Ühte ostukviitungit saab registreerida ainult üks kord. Üks ostukviitung saab
kampaaniaperioodil võita ainult ühe auhinna. Kui üks ostukviitungi number
registreeritakse mitu korda, loetakse kehtivaks ainult esimene registreerimine.
3.4. Osalejad võivad registreerida piiramatus koguses ostukviitungeid, millel on
erinev ostukviitungi number.

3.5. Registreerimine kestab alates 01.17.2017 kell 00.00 kuni 13.08.2017. kell 23.59.
Enne või pärast seda perioodi tehtud registreeringud ei kehti.

4. Auhinnafond
Auhind
BMW jalgratas
30 kinkekomplekti (1 hambapasta, 1 hambahari, 1 valgenduspliiats, 1
suuvesi)
Kokku:

Arv
3
30
3

Kokku on 33 auhinda. Kõik maksud tasub kampaania korraldaja Partizanas OÜ.
5. Auhindade loosimine
5.1. Osaleja osaleb kampaaniaauhindade loosimises, kui ta vastab punktides 2 ja 3
sätestatud nõuetele. Kampaaniaauhindade võitjad valitakse vastavalt seadustele ja
eeskirjadele.
5.2. Korraldatakse 1 (üks) loosimine:
loosimisel, mis viiakse läbi 14.08.2017, osalevad kõik kviitungid, mis registreeriti
ajavahemikus 01.07.2017. kell 00.00 kuni 13.08.2017 kell 23.59.
5.3. Võitjate nimed avaldatakse veebilehel www.colgateloterii.ee loosimise päeval
hiljemalt kell 23.59.
5.4. Võitjaid teavitatakse isiklikult võidust registreeritud mobiiltelefoni numbril 1 (üks)
tööpäev pärast loosimist.
6. Auhindade üleandmine
6.1. Auhinna saamiseks peab võitja esitama Korraldajale ostukviitungi ja isikut
tõendava dokumendi. Ostukviitung peab olema täpselt sama, millega registreeruti.
Ostukviitungil peab olema näha ostukuupäev ja ostetud toote nimi. Lisaks sellele
peab ost vastama punktis 3.2 sätestatud tingimustele. Ostukuupäev peab olema
kampaaniaperioodi raames.
6.1.1. Kui ostukviitungi number ei ole täpselt sama, mis registreerimisel või kui
ostukviitung ei vasta punktis 3.2 sätestatud nõuetele, on Korraldajal õigus auhinda
mitte välja anda.

6.2. Võitjad saavad taotleda auhindade kättesaamist ja Korraldaja annab auhindu
välja kuni 28.08.2017. Auhinnad annab üle kampaania korraldaja Partizanas OÜ.
6.3. Kampaanias osalejatele antud auhindu ei saa asendada võitja nõudmisel teise
auhinnaga ja auhinna maksumust ei maksta välja sularahas.
7. Muud tingimused
7.1 Selles kampaanias osalemisega kinnitab osaleja oma soovi osaleda kampaanias,
vastavust kampaaniareeglitele ja Korraldajale edastatud isikuandmete õigsust.
7.2. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et Korraldajal ja ettevõttel
SIA Colgate-Palmolive (Latvia) on õigus töödelda, säilitada ja kasutada osaleja
isikuandmeid võitja loosimiseks ja avaldada nende nimed veebilehel ning auhindade
kätteandmisel. Isikuandmeid töödeldakse ainult ühel eesmärgil – võitja loosimiseks ja
auhinna kätteandmiseks. Isikuandmeid kasutatakse ainult üks kord ja ainult selle
reklaamikampaania raames.
7.3. Auhindade võitjatele üleandmisega seonduvad maksud tasub Korraldaja
vastavalt Eesti Vabariigi seaduses sätestatud kuupäevadele ja protseduurireeglitele.
7.4. Lisateavet kampaania kohta saab aadressil www.colgateloterii.ee või tööaegadel
telefoninumbril + 372 603 1306.

