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OSTA KLIENDIKAARDIGA PANASONICU PATAREISID 

JA VÕIDA 40“ TELER! 

 

KAMPAANIA TINGIMUSED 

1. Kampaania korraldaja 

1.1. Kampaania korraldaja on Koduekstra OÜ reg. nr. 10328204, Pärnu mnt. 356, 

11612 Tallinn 

2. Kampaania auhind 

2.1. Välja loositakse Full HD Smart LED-teler Panasonic TX-40DS400B väärtusega 

400 eurot. 

3. Kampaania korraldus 

3.1. Kampaanias osalevad kõik ajavahemikul 01.03.17.-31.03.17 Koduekstra 

kliendikaardiga Panasonicu patareisid ostnud eraisikud. Auhinna loosimises ei 

saa osaleda Koduekstra OÜ töötajad. 

3.2. Kampaaniaperioodil kliendi poolt sooritatud ühekordne Panasonicu patareide ost 

annab loosimisel ühe hääle (kui klient ostab korraga 2 või enam pakki patareisid, 

siis saab ta loosimisel ikka ühe hääle). Kui klient ostab patareisid mitmel erineval 

poekülastusel, siis saab ta iga korra eest ühe hääle.  

4. Auhinna loosimine, võidust teavitamine, auhinna lunastamine 

4.1. Loosimine teostatakse 03.04.2017. Loosimise teostab arvuti. 

4.2. Võitja nimi avalikustatakse internetilehel www.koduekstra.ee ning võitjaga 

võetakse ühendust telefoni või e-posti teel. Alaealise või teovõimetu isiku 

võitjaks osutumisel antakse auhind võitjale üle seadusliku esindaja või 

eestkostja kirjalikul nõusolekul. Kampaanias auhindu mitte võitnud isikuid 

mittevõitmisest ei teavitata. 

4.3. Kui võitjaga ei ole võimalik 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates loosimisest 

ühendust saada auhinna kätte saamise kaupluse kokkuleppimiseks või kui võitja 

ei tule auhinnale järgi 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates loosimisest, siis ei 

kuulu auhind võitjale väljastamisele ega kordusloosimisele. 

4.4. Auhinda ei saa välja võtta rahas ja seda ei asendata teist liiki auhinnaga. 

Auhinnavõitja võib kirjaliku avalduse alusel loobuda auhinnast ja loovutada selle 

teisele isikule. 

5. Muud tingimused 

5.1. Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud maksab kampaania 

korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel. 

5.2. Kampaanias osaleja poolt korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete 

andmete esitamise korral kliendikaardi taotlemisel ei vastuta korraldaja 

kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest 

kõrvalejäämise eest. 

http://www.koduekstra.ee/
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5.3. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne 

õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale 

üle andmata, teatades sellest kohe meedia vahendusel. 

5.4. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimise kohta on lõplikud ning 

kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. 

5.5. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis 

kehtivale seadusele. 


