Ommela OÜ kampaania ”Sõbrapäevaks kinkekaart”.
Auhind: 1 x Nups toodete kinkekaart 30 euro väärtuses
Kampaania reeglid
1. ÜLDINE
1.1. Kampaania "Sõbrapäevaks kinkekaart" on alates 02.02.2018 kuni
13.02.2018 toimuv tarbijamäng (edaspidi: kampaania), mida korraldab Ommela OÜ
(edaspidi: korraldaja).
1.2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites.
Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias
osalejatele kohustuslikud.
1.3. Kampaanias võivad osaleda kõik Nups kampaaniapildi jagajad.
1.4. Kampaania auhinnad on alljärgnevad:
1.4.1. Auhinnaks on ühele jagajale Nups tooteid omal valikul 30 euro väärtuses.
2. OSALEMINE
2.1. Kampaanias osalemiseks tuleb Nups facebooki kampaania pilti ajavahemikul
02.02.2018 algusega kell 11:40 kuni 14.02.2018 kell 18:00. Iga jagamine annab õiguse
ühele häälele.
2.2. Osaleja edastab võitjaks osutades korraldajale kontaktandmed.
2.3. Loosimine toimub 13.02.2013 Ommela OÜ kontoris.
2.4. Loosimisel osalevad kõik jagajad.
3. LOOSIMINE
3.1. Loosimisel osalevad kõik Nups kampaaniapildi jagajad. Loosimine viiakse
juhuslikkuse alusel kõikide jagajate vahel.
3.2. Võitjaga võetakse ühendust facebooki teel ning nimi avaldatakse ka Nups mähkmete
faceboogi lehel.
3.3. Auhinna kätteandjal on õigus kontrollida võitja sooritatud tehingu õigsust.
3.4. Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena
korraldajale kasutada võitja nime reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma
võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
3.5. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, Ommela OÜ töötajad ega nende
perekonnaliikmed.
3.6. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindasid ei asendata võitja
nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata mitterahaliste lohutusauhinde maksumust
rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja
otsusel.
3.7. Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti
Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
3.8. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus
katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata,
teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele e-maili, kodulehekülje ja faceboogi
vahendusel.
3.9 Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis
kehtivale seadusandlusele.
3.10. Info seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega kampaania korraldaja emaililt info@nups.eu või telefonilt 5517375.

