Kampaania „Liitu Diili e-poe pakkumistega“ ametlikud reeglid
1. Kampaania sisu ja toimumiskoht:
1.1.

Kampaania „Liitu Diili e-poe pakkumistega“ raames loosib Diil (edaspidi
Korraldaja) kõikide kampaanias osalejate vahel iga nädal välja järgmised
auhinnad:

1. mobiiltelefon Huawei Y6 2018 Dual SIM väärtusega 129 €
2. aktiivsusmonitor Polar Loop 2 väärtusega 79 €
3. tahvelarvuti Lenovo IdeaTab 4 8 16 GB 4G+WiFi 159 €
4. Bluetooth asjade leidja Chipolo Plus väärtusega 19,90 €
1.2. Kampaania toimumiskoht on Eesti Vabariik.
2. Kampaania periood
2.1.

Kampaania kestab ajavahemikul 23.08.2018 kuni 02.09.2018 (edaspidi
Kampaania periood).

3. Kampaanias osalemine
3.1.

Auhindade loosimises osalevad kõik, kes Kampaania perioodil liituvad
veebilehel (https://pood.diil.ee/JoinOffer) Diili e-poe pakkumistega.

3.2.

Auhinna

võitjate

nimed

avaldatakse

hiljemalt

05.09

veebilehel

https://pood.diil.ee/JoinOffer. Korraldaja teavitab võitjaid 3 (kolme) tööpäeva
jooksul Kampaanias osaleja poolt antud e-posti aadressil ning lepib kokku
Auhinna väljastamise aja ja koha.
3.3.

Auhinna väljastamisel on Korraldaja esindajal õigus küsida Auhinna võitjalt
isikut tõendavat dokumenti, mis on vajalik veendumaks, et Auhind
väljastatakse õigele võitjale

3.4.

Kui Auhinna võitjatega ei ole Korraldajast mitteolenevatel põhjustel võimalik
ühendust saada hiljemalt 16.09.2018, on Korraldajal õigus jätta Auhinnad
välja andmata.

3.5.

Auhindade väljastamine toimub isiklikult Kampaania võitjatele, võitu ei
väljastata kolmandatele isikutele va alaealise võitja puhul, kellel palume tulla
auhinnale järele koos seadusliku esindajaga.

3.6.

Kui Korraldaja on saanud Auhinna võitjatega ühendust ja kokku leppinud
Auhinna väljastamise aja ja koha, kuid sellest hoolimata Auhinna võitja ei tule
auhinnale järgi, loobub võidust teavitamisel auhinnast, hoiab Korraldaja
auhinna alles kaks nädalat. Selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse
auhinnale ja Korraldajal on õigus jätta talle Auhind välja andmata.

3.7.

Kampaania käigus Kampaanias osalejate poolt võidetud Auhinda ei asendata
võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust
rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse
auhinnaga Korraldaja otsusel. Võitja poolt seoses auhinna kättesaamisega
tehtud kulutusi ei kompenseerita.

3.8.

Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja Korraldajale enda kohta esitatud
andmete õigsust, tema soovi osaleda Kampaanias ja nõustumist Kampaania
tingimustega.

3.9.

Kampaanias osalemisega annab Kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku
kasutada Kampaania raames edastatud isikuandmeid ka auhindade võitjate
nimede

avaldamiseks

veebilehel

kingispikker.ee

ja

auhindade

kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks peale Kampaania lõppu
võimalike vaidluste lahendamiseks.
3.10.

Korraldaja hoiab talle Kampaania raames teatavaks saanud isikuandmeid
saladuses ja lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivatest nõuetest.

3.11.

Korraldajal on õigus vääramatu jõu ilmnemisel Kampaania ühepoolselt
katkestada, avaldades vastava teate Korraldaja kodulehel.

3.12.

Korraldajal on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt igal ajal täiendada ja
muuta teavitades sellest https://pood.diil.ee/JoinOffer veebilehe vahendusel.
Muudatused loetakse Kampaanias osalejatele teatavaks tehtuks alates nende
paigutamise hetkest nimetatud veebilehele.

3.13.

Kampaania kohta tekkivate küsimuste korral tuleb pöörduda lähimasse Telia
esindusse või helistada Diili kliendiinfo lühinumbril 13445, teiste operaatorite
võrkudest helistades numbril 53303445.

