Emadepäeva loosikampaania reeglid
Abc Supermarkets AS
1. Tarbijamängu korraldaja ja koordinaator on ABC Supermarkets AS, aadressiga Mustjuure 9,
10618 Tallinn.
2. Kõik käesolevad kampaaniareeglid on lõplikud ning kehtivad kõikidele osavõtjatele. Kõik
kampaania raames tekkinud võimalikud vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti
Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
3. Kampaania kestab 03.05.2018 kuni 13.05.2018 ja toimub Eesti Vabariigi piires.
4. Tarbijamängus osalemiseks peab klient ostma kampaania perioodil Comarketi, Solarise või Delice
kauplustest korraga vähemalt 20 euro eest kaupa (Ostutšeki lõppsumma ka peale sooduskaardi

kasutamist peab olema vähemalt 20-eurot!)
4.2. Loosimises osalemiseks peab klient kirjutama tšeki tagumisele küljele oma nime ja kontakttelefoni
numbri. Isikuandmeid töödeldakse kliendi nõusoleku alusel selleks, et loosida ja välja kuulutada
auhinnamängu võitja ja võitu välja andes võitjat tuvastada. Kirjutades kassatšekile oma nime ja
kontakti, kinnitab tarbijamängus osaleja, et on tutvunud tarbijamängu reeglitega ning nõustub selle
tingimustega. Kirjutades kassatšekile oma nime ja kontakttelefoni ning lastes selle loosikasti, annab
osaleja oma nõusoleku kasutada tema nime ja kontakttelefoni (ning võitja puhul ka võitja foto)
loosimisprotseduuris osalemiseks. Kõiki isikuandmeid, mis on seotud käesoleva loosikampaaniaga
säilitatakse kuni 30 päeva pärast loosikampaania vaidlustamise tähtpäeva lõppemist. Kui seoses
kampaaniaga esitatakse kaebus, võidakse isikuandmeid säilitada kauem. Sellisel juhul säilitatakse
isikuandmeid seni, kuni kaebus on lahendatud.
4.3. Täidetud tšeki paneb klient kaupluses asetsevasse loosikasti.
4.4. Kõik kampaania viimasel päeval (13.05.2018) tehtud ostude kassatšekid peavad
olema loosikasti lisatud samal päeval (13.05.2018), hiljemalt kaupluse sulgemise
hetkeks.
4.5. Klient võib tarbijamängus osaleda korduvalt, sooritades selleks uue sisseostu,
täites uue kassatšeki oma kontaktidega ning lisades selle loosikasti.

5. Loosimine toimub 22.05.2018.a. ABC Supermarkets kontoris. Kõigi tarbijamängus osalejate
vahel loositakse välja 1 (üks) aastane kodukoristusteenus firmalt Moppicom Eesti OÜ, Asula 4,
Tallinn, tel. +372 535 696 55 (sisaldab 2x kuus tavakoristust, kuni 200m2 elamispinnal).

Pakett sisaldab:
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•

Kõvapõranda pindade puhastamine tolmuimejaga ja pesemine
Vaipkatted, porivaibad – puhastamine tolmuimejaga
Küündivusulatuses (kõrgus kuni 1.80 m²) tolmu koguvatelt pindadelt tolmu pühkimine
Ukste liistude, ukselinkide puhastamine
Laua- ja põrandalampide puhastamine
Mööbli puhastamine: kapid, lauad, toolid ( pealispinnad), diivanitelt ja diivani patjade
vahelt tolmu võtmine tolmuimejaga (v. a. pehmemööbli keemiline puhastus)
Peegelpindade puhastamine
Kahhelpindade ja keraamiliste plaatide puhastamine (va vanad sissekuivanud plekid)
Kraanikausside puhastamine
WC pottide ja nende aluste puhastamine
Dushinurkade puhastamine
Vannide puhastamine
Sauna puhastus

•
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Kraanide puhastamine
Kamina pealsete, kamina klaaside, kamin eest, v.a. seest, puhastus
Aknalauade, ja akende vahede puhastus
Kööglimööbli pealispindade puhastamine tolmust ja pesu
Köögitehnikalt tolm (kohvimasin, röster, veekeetja, mikrolaineahi jne.)
Pliidi pealispinna puhastus
Prügi välja viimine ning koristuslappide puhastus

Hoolduskoristuse hulka ei kuulu:
1. Suurpuhastused (põrandate süvapesu, vahatamine ja õlitamine; aknapesu ja pehme mööbli ning
vaipkatete keemiline puhastus jmt)
2. Köögitehnika sisepesu (nt külmkapid, grillahjud, praeahjud)
3. Kappide sisemuse korrastus
4. Nõudepesu
5. Triikimine
Kõiki eelnimetatud töid võib tellida eritellimusel juurde.
Muud eritingimused ja -soovid vastavalt lepingule kliendi soove arvestades kokkuleppeliselt.

6. Võitja nimi ja pilt avaldatakse Comarketi www.comarket.ee ja Solaris-Delice www.delice.ee
kodulehtedel ja kaupluste infostendidel. Võitjaga võetakse ühendust personaalselt 4 (nelja) tööpäeva
jooksul, peale loosimise toimumist.
7. Võitja saab võitu tõendava kinkekaardi kätte ABC Supermarkets AS kontorist, Mustjuure 9, Tallinn.
Auhinna kättesaamiseks esitab võitja isikut tõendava dokumendi.
8. Väljaloositud auhinda ei vahetata ei raha ega muude auhindade vastu.
9. Tarbijamängus osalejatel on õigus esitada kampaania osas pretensioone kuni 22.06.2018, tehes
seda kirjalikult ning edastades need ABC Supermarkets AS kontorisse aadressil Mustjuure 9, Tallinn.
Kõikidele pretensioonidele vastatakse 14 kalendripäeva jooksul, alates nende kättesaamisest.
10. Loosimises ei tohi osaleda ABC Supermarkets AS, Pult OÜ, töötajad ning nende pereliikmed.
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