Kampaania „Liitu Digitaalse koristuspäevaga, 25. jaanuaril“ tingimused
1. Kampaania sisu ja toimumiskoht:
1.1
Telia Eesti AS (edaspidi Korraldaja) viib ajavahemikul 14. – 25. jaanuar 2019 (edaspidi
Kampaania periood) läbi kampaania „Liitu Digitaalse koristuspäevaga, 25. jaanuaril“, mille
käigus loositakse Kampaanias osalejate vahel välja tingimustes nimetatud auhinnad.
1.2
Auhindadeks on:
https://pood.telia.ee/productInfo/24/sulearvuti-apple-macbook-air-128-gb-(hall)/MRE82KS/A
https://pood.telia.ee/productInfo/24/sulearvuti-lenovo-ideapad-330s-15/81F500YUMX
https://pood.telia.ee/productInfo/29/mobiiltelefon-apple-iphone-xr-64-gb-dual-sim(sinine)/MRYA2ET/A
https://pood.telia.ee/productInfo/29/mobiiltelefon-samsung-galaxy-s9-64-gb-dual-sim(must)/SM-G965FZKDSEB
1.3

Kampaania toimumiskoht on Eesti Vabariik.

2.
Kampaanias osalemise reeglid
2.1
Kampaanias saavad osaleda vaid füüsilised isikud;
2.1
Kampaanias osalemiseks tuleb Kampaania perioodil osalejal liituda Digitaalse
koristuspäeva aktsiooniga, veebilehel https://koristuspaev.digitark.ee/;
2.2
Kampaanias osalemisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku oma
nime avaldamisega Telia FB lehtedel;

3.
Kampaania võitjate selgitamine
3.1
Kampaanias osalejate hulgast valib Korraldaja juhuslikkuse alusel 28. jaanuaril 2019
välja võitjad ja teeb nende nimed teatavaks Telia FB lehel;
3.2
Auhinna väljastamine toimub isiklikult Kampaania võitjale või seaduslikule esindajale,
võitu ei väljastata kolmandatele isikutele. Auhinna väljastamisel on Korraldaja esindajal õigus
küsida auhinna võitjalt isikut tõendavat dokumenti, mis on vajalik veendumaks, et auhind
väljastatakse õigele võitjale.
3.3
Võitjal on võimalik auhind kätte saada alates 29.01.2019;
3.4
Kui auhinna võitaga ei ole Korraldajast mitteolenevatel põhjustel võimalik ühendust
saada hiljemalt 28.02.2019, on Korraldajal õigus jätta auhinnad välja andmata.
3.5
Kui korraldaja on saanud auhinna võitjaga ühendust ja kokku leppinud auhinna
väljastamise aja ja koha, kuid sellest hoolimata auhinna võitja ei tule auhinnale järgi, hoiab
korraldaja auhinna alles kaks nädalat. Selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ja
korraldajal on õigus jätta talle auhind välja andmata.
3.6
Kampaania auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.

4.
Muud tingimused
4.1
Korraldaja tagab Kampaania raames osalejate poolt antud andmete kaitstuse ja lähtub
isikuandmete töötlemisel kehtivatest nõuetest.
4.2
Kampaanias ei saa osaleda Telia Eesti AS töötajad. Kui nimetatud ettevõtete töötaja
on siiski Kampaanias osalenud ja ta osutub võtjaks, tulemus tühistatakse ja Korraldaja teeb
uue loosimise.

4.3
Korraldajal on õigus vääramatu jõu või muude erakorraliste asjaolude ilmnemisel
Kampaania ühepoolselt katkestada, avaldades vastava teate oma kodulehel ja/või Facebooki
lehel.
4.4
Korraldajal on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt igal ajal täiendada ja muuta.
Muudatused loetakse Kampaanias osalejatele teatavaks tehtuks alates nende paigutamise
hetkest Korraldaja kodulehele ja /või Facebooki lehele.
4.5
Kõik pretensioonid Kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata
Korraldaja e-posti aadressile info@telia.ee või AS-le Telia Eesti, aadressile Mustamäe tee 3,
Tallinn märksõnaga „Liitu Digitaalse koristuspäevaga, 25. jaanuaril“.

