
 

 

Diili „Loosis Samsung Galaxy S22“ kampaania tingimused 2022 

 

 

1. Diil (edaspidi Korraldaja) korraldab ajavahemikul 14.03.2022 – 

08.05.2022 (edaspidi Kampaaniaperiood) kampaania nimetusega „Loosis 

Samsung Galaxy S22“ (edaspidi Kampaania). 

2. Kampaanias saavad osaleda Diili lepingulised erakliendid, kes 

Kampaaniaperioodil e-kanalis liituvad KõneDiil; Diil6,99; Diil7; Diil9; või Diil 

11,99 mobiilsidepaketiga ja on SIMi aktiveerinud. 

3. Kampaania toimumiskoht on Eesti Vabariik. 

4. Kampaaniaperioodil loosib Diili Kampaanias osalejate vahel välja 4 (neli) võitjat, 

kellele on auhinnaks Samsung Galaxy S22 (SM-S901BZKDEUE) väärtuses 849€. 

Iga võitja saab ühe auhinna omanikuks. 

5. Kampaanias osalejate vahel loosib Diil juhuslikkuse alusel kampaaniaperioodil 

välja 4 (neli) mobiilinumbrit, kes osutuvad auhinna võitjateks. Loosimised 

toimuvad:  

• 28.03.2022 

• 11.04.2022 

• 25.04.2022 

• 9.05.2022 

6. Enne Kampaaniapakkumisega liitumist kohustub Kampaanias osaleja tutvuma 

kampaania tingimuste, samuti pakettide tingimustega Diili kodulehel. 

7. Auhinna võitja avalikustatakse loosimise järgsel nädalal Diili  kodulehel.  

8. Kampaanias osalemisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku 

oma nime avaldamisega Diili kodulehel ja Facebooki lehel. 

9. Kõikide võitjatega võtab Diil personaalselt ühendust. 

10. Auhinna väljastamine toimub üleandmis-vastuvõtmisakti alusel Kampaania 

võitjale (alaealise võitja puhul tema 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. 

11. Võitjal on võimalik auhind kätte saada alates 04.04.2022.  

12. Kui auhinna võitaga ei ole Korraldajast mitteolenevatel põhjustel võimalik 

ühendust saada hiljemalt 01.06.2022, on Korraldajal õigus jätta auhind välja 

andmata. 



 

13. 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.  

14. Kampaania auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas. 

15. Korraldaja tagab Kampaania raames osalejate poolt antud andmete kaitstuse ja 

lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivatest nõuetest. 

16. Kampaanias ei saa osaleda Telia Eesti AS töötajad. Kui nimetatud ettevõtete 

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

ja Korraldajal on õigus uuesti võitja valida. 

17. Korraldajal on õigus vääramatu jõu või muude erakorraliste asjaolude 

ilmnemisel Kampaania ühepoolselt katkestada, avaldades vastava teate oma 

kodulehel ja/või Facebooki lehel.  

18. 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. 

19. Kõik pretensioonid Kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata 

Korraldaja aadressile Mustamäe tee 3, Tallinn märksõnaga „Loosis Samsung 

Galaxy S22“. Kampaania kohta tekkivate küsimuste korral helistada Diili 

kliendiinfo lühinumbril 13445 (Telia võrgust), teiste operaatorite võrkudest 

helistades numbril 53303445. 

 

 


