
 
Kampaania „TV3 spordikanalite teemapaketi auhinnaloos“ tingimused  

 

1. Kampaania sisu ja toimumiskoht: 

1.1 Telia Eesti AS (edaspidi Korraldaja) viib ajavahemikul 25. juuni – 08. juuli, 2021 
(edaspidi Kampaania periood) läbi kampaania „TV3 spordikanalite teemapaketi auhinnaloos“, 
mille käigus loositakse Kampaanias osalejate vahel välja AS TV Play Baltics (edaspidi ka 
Korraldaja esindaja) poolt välja antav Rally Estonia teemaline VIP-pakett (edaspidi Auhind).  
 
1.2. Auhind 
1.2.1. Auhinnaks olev VIP-pakett sisaldab: 

a) Rally Estonia 2021 VIP All Access passid kolmele; 
b) Reedel (16.07.2021) kiiruskatsete VIP alade vahel (Tartu-Truuta-Leigo-Truuta-

Leigo-Tartu) helikopteriga lendamine eelnevalt kinnitatud lennuplaani alusel; 
c) Majutus Tartu hotellis London perioodil 15.07.2021 - 18.07.2021, kolme inimese 

toas. Majutuses sisaldub ka hommikusöök; 
d) Fännitoodete komplekt (polo, nokamüts, softshell jope) kolmele. 

 
1.2.2. Auhinna paneb välja ja kingib võitjale AS TV Play Baltics ning selle hinnanguliseks 
väärtuseks on 7000 eurot. 
 
1.3 Kampaania toimumiskoht on Eesti Vabariik. 

 

2. Kampaanias osalemise reeglid 

2.1 Kampaanias osalemiseks peab Telia TV kliendil olema: 

2.1.1.  Kampaania perioodi vältel aktiivne või Kampaania perioodi jooksul juurde 

tellitud ja aktiivne TV3 spordikanalite teemapakett või TV3 filmi- ja 

spordikanalite teemapakett või Family pakett; 

2.1.2.  antud nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks turunduslikul eesmärgil. 

2.2.  Kui loosimise hetkel ei vasta Klient punktis 2.1 toodud eeldustele, siis ei vasta osaleja 

tingimustele ning ei osale loosis. 

 

 

3. Kampaania võitja selgitamine ja auhinna väljastamine 

3.1 Kõikide osalejate vahel valib Korraldaja juhuslikkuse alusel 09. juulil 2021 välja 1 

võitja. Võitja välja selgitamiseks nummerdatakse kõik tingimustele vastavad kliendid 

loosimise hetkel ära ning seejärel valitakse juhusliku numbri generaatori abil välja 

võitja. Võitja nimi avaldatakse Telia Eesti Facebooki lehel ja Korraldaja kontakteerub 

temaga personaalselt telefoni teel.   

3.2 Võidu vormistamiseks ja Auhinna väljastamiseks on vajalik edastada võitja ja tema 
poolt märgitud kahe täisealise isiku (või ühe alaealise isiku ja ühe tema seadusliku 
esindaja/eestkostja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja mobiiltelefoni number 
Korraldaja esindajale AS TV Play Baltics.  

3.3.  Auhinna väljastamine toimub isiklikult Kampaania võitjale, 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 isikule. 

3.3 Võitjal on võimalik Auhind kätte saada alates 09.07.2021. 



 
3.4 Kui Auhinna võitjaga ei ole Korraldajast ega Korraldaja esindajast mitteolenevatel 

põhjustel võimalik ühendust saada hiljemalt 13.07.2021, on Korraldaja esindajal õigus 

jätta Auhind välja andmata. 

3.5 Kui Korraldaja esindaja on saanud võitjaga ühendust ja kokku leppinud Auhinna 

väljastamise aja ja koha, kuid sellest hoolimata auhinna võitja ei tule Auhinnale järgi, 

hoiab Korraldaja esindaja Auhinna alles ühe päeva. Selle aja möödumisel kaotab võitja 

õiguse Auhinnale ja Korraldaja esindajal 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, TV Play Baltics AS ja All Media Eesti AS 

ning nende ettevõtete sidus- ja tütarettevõtete töötajad ja nende pereliikmed. Kui nimetatud 

ettevõtete töötaja on siiski Kampaanias osalenud ja ta osutub võtjaks, tulemus tühistatakse ja 

Korraldajal on õigus uuesti võitja valida. 

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. Helikopteri lennud toimuvad üksnes lennuks soodsate ilmastikutingimuste korral. Sobivate 

tingimuste puudumise korral lende ei toimu ja transporti VIP-alade vahel ei asendata ka muu 

liiklusvahendiga. 

4.5. 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.  

4.6 Kõik pretensioonid Kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata 

Korraldaja e-posti aadressile info@telia.ee  või Telia Eesti AS-ile, aadressile Mustamäe tee 

3, Tallinn märksõnaga „TV3 spordikanalite teemapaketi auhinnaloos“. 
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