Actimel Santa loterii reeglid
1. Loteriitoodete turundusõiguste omanik on SIA Danone, reg nr 40003379213,
juriidiline aadress: Skanstes iela 27, Riia, LV 1013, Läti, edaspidi „Danone“.
2. Actimel Santa loterii on tarbijamäng (edaspidi „loterii“), mida korraldab Partizanas
OÜ, registrikood 11698825, registrijärgne aadress: Weizenbergi 19–2, 10150 Tallinn,
Eesti, edaspidi „loterii korraldaja“.
3. Loterii territoorium on kogu Eesti Vabariigi territoorium, kus loteriitooteid turustatakse.
4. Loteriis võivad osaleda kõik Eesti Vabariigi elanikud. Loterii alguskuupäev on 22.
oktoober 2018. Loterii lõppkuupäev on 31. detsember 2018 või kuni loteriitooted on
müügipunktis saadaval.
5. Loteriitooted on Actimeli tooted, vt lisa 1.
6. Loteriis osalemise tingimustele vastavate loteriitoodete arv ei ole mõistliku nõudluse
korral ostmisel piiratud.
7. Loteriitooted võivad olla müügiks saadaval ka pärast punktis 4 määratud tähtaega,
kuid kui toode ostetakse väljaspool loterii perioodi, siis ei vasta see loteriis osalemise
tingimustele.
8. Loteriis ei saa osaleda SIA Danone ja OÜ Partizanas töötajad ning nende
pereliikmed. Kui ilmneb, et nimetatud äriühingute töötajad/pereliikmed on loteriis
osalenud, jäävad nad auhinnast ilma.
9. Loteriis osalemiseks ja auhinnale kvalifitseerumiseks peab loteriitoode olema ostetud
ühe ostuna 22. oktoobri 2018 ja 31. detsembri 2018 vahel. (Vt lisa 1.) Loteriis osalejad
peavad olema vähemalt 18 aastat vanad.
10. Toote pakendi avamisel tuleb vaadata fooliumkorgi alla. Kui seal on jõulupuu pilt, on
osaleja võitnud 500 eurot. Kui pilti ei ole, ei ole osaleja võitnud. Vt jõulupuu pilti lisast
2. Osaleja peab jõulupuu kujutisega fooliumkorgi alles hoidma, sest see tõendab
auhinna võitmist.
11. Kui osaleja teeb veel ühe ostu, on tal võimalik taas auhind võita.
12. Auhindade arv on piiratud ja need antakse ainult neile 10 osalejale, kes vastavad
tingimustele.
13. Auhinnafond:
Auhind

Arv

Rahaline auhind

10

1 auhinna väärtus

Auhinna koguväärtus

(eurodes)

(eurodes)

500.00

5000.00

Auhinnafondi koguväärtus eurodes:

14.

5000.00

15. Auhinna kättesaamiseks peab osaleja võtma OÜga Partizanas ühendust
telefonil 6 031 306, e-kirjaga aadressil jaanika@partizanas.ee või aadressil
Weizenbergi 19, Tallinn 10150 nädalapäeval kell 10–16 hiljemalt 2. jaanuaril
2019 ja teatama korraldajale, et leidis kuusepuu kujutisega võidukorgi. Auhinna
saamiseks peab osaleja esitama kuusepuu kujutisega võidukorgi, isikut
tuvastava dokumendi ja pangakonto numbri hiljemalt 15. jaanuariks 2019.
Auhinnad makstakse välja üksnes pangaülekandega viie tööpäeva jooksul
pärast dokumentide esitamise õnnestumisest (fooliumkork, isikutunnistus ja
kontonumber). Auhinda sularahas kätte saada ei ole võimalik.
16. Auhinna võitmise tõendina esitatav võidukork ei tohi olla kahjustatud,
purunenud ega muul viisil muudetud, mis võiks fooliumkorgi ehtsuse kahtluse
alla seada. Korraldajal on õigus auhinda mitte välja maksta, kui võidukork on
kahjustatud, purunenud või muul viisil muudetud, mis võiks fooliumkorgi
ehtsuse kahtluse alla seada.
17. Auhindade ülekandmise tähtaeg on 15. jaanuar 2019. Kui mõni auhind ei ole 15.
jaanuariks 2019 omanikku leidnud, siis kuuluvad sellised auhinnad ilma selle
eest hüvitist maksmata Danonele ja Danone toimib nendega omal
äranägemisel.
18. Loterii korraldajad ei vastuta võitjale auhinna kasutamisega seoses tekkida võivate
kahjude eest.
19. Tulumaksu auhinnalt tasuvad loterii korraldajad. Loterii võitjad mingeid makse
tasuma ei pea.
20. Loterii korraldajad ei vaheta loteriis osalenu võidetud loterii auhinda võitja soovil
mõne muu auhinna vastu.
21. Auhinnaga seoses tekkivaid lisakulusid, mida pole
täpsustatud, näiteks transpordi- või lisakulusid ei hüvitata.

käesolevates

reeglites

22. Loterii korraldajad ei vastuta selle eest, kui loteriis osaleja ei täida käesolevaid
reegleid.
23. Loterii korraldajad ei vastuta auhinna välja andmata jätmise eest, kui loterii reegleid
on rikutud, või kui loteriis osaleja esitatud teave on vale või ebatäpne või kui loterii
korraldajatel ei ole neist olenematutel põhjustel võimalik loterii võitjaga ühendust
võtta.
24. Kõik loterii korralduse ja/või loterii läbiviimisega seotud kaebused tuleb esitada
kirjalikult loterii korraldajale Partizanas OÜ, registrikood 11698825, registrijärgne
aadress: Weizenbergi 19–2, 10150 Tallinn, Eesti või elektrooniliselt aadressile
infolt@ppd.lv kuni 15. jaanuarini 2019, märkides teemaks „Lottery Actimel Santa
loterii“ ja märkides selgelt vastuväited ja nende põhjendused ning lisades kaebuses
viidatud dokumendid või nende koopiad.
25. Loterii korraldajad vaatavad kaebuse läbi ja vastavad sellele 15 (viieteistkümne)
päeva jooksul alates selle saamisest. Kui loterii korraldajad leiavad, et kaebus on
põhjendatud, siis kirjeldavad nad oma vastuses kaebuse rahuldamise tingimusi.
26. Loterii korraldajate ja loteriis osalejate õigused ja kohustused on kindlaks määratud
üksnes käesolevate loterii reeglitega. Kampaaniamaterjalides toodud teave loterii
kohta on üksnes selgitav.

26. Loterii reeglid leiab veebilehelt www.actimel.ee ning teavet nende kohta saab
telefonilt 6 031 306 või e-posti aadressilt jaanika@partizanas.ee.

Lisa 1. Loteriis osalevad tooted
47500877 ACTIMEL Natural 4*100 g BAL
47500884 ACTIMEL Strawberry 4*100 g BAL
47500891 ACTIMEL Multifruit 4*100 g BAL
47500914 ACTIMEL Forest Fruit 4*100 g BAL
4751008971026 ACTIMEL Strawberry 8*100 g BAL
59070665 ACTIMEL FOREST FRUIT 8x100 g BAL

Lisa 2. Võidukorgi pilt

