
KAMPAANIA ,,OSTA KONTAKTIVABALT” TINGIMUSED

1. Kampaania üldinfo
1.1. Kampaania korraldaja on RM Stuudio põrandasalong (edaspidi Müüja).
1.2. Kampaania kestab 01.04-01.05.2020. Müüja võib kampaania kestust muuta.
1.3. Õigeaegselt tasutud arve on eelduseks soodustusest osa saamiseks ja 

nõustumist korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustega.
1.4. Küsimuste korral palun küsige lisainformatsiooni oma müügiesindajalt või 

info@rmstuudio.ee.

2. Kampaania tingimused
2.1. Osalemiseks tuleb Kampaania ,,Osta kontaktivabalt” lehelt (https://

www.rmstuudio.ee/tooted/osta-kontaktivabalt) vormistada ost kampaania 
tootele. 

2.2. Kui vormistatud ost on suurem kui 50 m², siis Tallinna ja Tartu piires toimetab 
Müüja kauba kokkulepitud aadressile tasuta. 

2.3. Väiksemate tellimuste korral kui 50 m² või väljaspool kampaania piirkonda on 
kliendil võimalik tasu eest tellida Müüjalt transport kokkulepitud aadressile. 
Tasu suurus tuleb Müüjaga e-posti teel kokku leppida vastavalt 
kohaletoimetamise aadressile.

2.4. Tasuta transport on Müüja ja kliendi vahel kokkulepitud aadressile ning kauba 
maha laadimine autolt tuleb kliendil teostada.  

2.5. Kampaania laieneb toodetele, mis on leitavad kampaania lehel https://
www.rmstuudio.ee/tooted/osta-kontaktivabalt
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