Kampaania “Võida oma jaaniostud tagasi!” reeglid:

1. Kampaania korraldaja ja koordinaator on ABC Supermarkets AS, aadressiga
Mustjuure 9, 10614, Tallinn.
2. Kõik käesolevad kampaania reeglid on lõplikud ning kehtivad kõikidele
osavõtjatele. Kõik kampaania raames tekkinud võimalikud vaidlused
lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
3. Kampaania kestab 21.06.18 kuni 24.06.18 ja toimub Eesti Vabariigi piires.
4. Kampaania perioodil loositakse iga päev ABC Supermarkets AS kauplustes (Delice toidupoed,
Solaris toidupood ja Comarketi kauplused) sooritatud ostude vahel tagasi 10 ostukorvi summa.
Loosimine tehakse ostutšekkide hulgast, mis on lisatud loosikasti sama päeva õhtuks hiljemalt
kella 22.00-ks.
5. Kampaanias osalemiseks peab klient sooritama perioodil 21.06-24.06.18 ostu ABC
Supermarkets AS kaupluses (Delice toidupoed Viimsis või Pärnus, Solaris toidupood ja
Comarketi kauplused) ning lisama kontaktandmetega täidetud ostutšeki loosikasti.
5.1 Ostutšeki summal ei ole piiranguid.
5.2 Klient võib kampaanias osaleda korduvalt, sooritades uue ostu.
5.3 Ostutšeki tagaküljele tuleb kirjutada trükitähtedes oma nimi ning e-posti aadress.
Loosimises osalemiseks peab klient kirjutama tšeki tagumisele küljele trükitähtedes oma nime
ja e-posti aadressi. Isikuandmeid töödeldakse kliendi nõusoleku alusel selleks, et loosida ja välja
kuulutada auhinnamängu võitja ning 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 e-posti aadressi ning lastes
selle loosikasti, annab osaleja oma nõusoleku kasutada tema nime ja kontakti
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.

6. Võitjate nimed avaldatakse kaupluste kodulehtedel www.comarket.ee, www.delice.ee
29.06.18, tööpäeva jooksul.

7. Võitjatega võetakse ühendust hiljemalt 04.07.18 e-maili vahendusel, mis on lisatud ostutšeki
tagaküljele.
8. Ostusumma kantakse kliendi arvele tagasi nädala jooksul pärast kliendi arvelduskonto numbri
saamist.
9. Juhul, kui võitja e-posti aadress ei ole õige või temaga pole võimalik 1 nädala jooksul
ühendust saada, on Korraldajal õigus jätta auhind väljastamata. Kui võitja ei ole hiljemalt 1
(ühe) kuu jooksul pärast auhinna väljakuulutamist auhinda vastu võtnud, on Korraldajal õigus
jätta talle auhind välja andmata. Auhinna vastu võtmise õigsuse tõendamiseks peab võitja
Korraldaja nõudmisel tõendama oma isiku vastavust auhinna võitjana.
10. Korraldaja kasutab Kampaanias osalevate isikute andmeid (nimi, e-posti aadress) ainult
Kampaania auhinna üleandmiseks ja osaleja nõusolekul edaspidi info ja pakkumiste
edastamiseks. Andmeid ei kasutata muudeks eesmärkideks ja ei edastata kolmandatele
isikutele, organisatsioonidele jmt.
11. Loosimises ei tohi osaleda Pult OÜ ja ABC Supermarkets OÜ töötajad ning nende
pereliikmed.
12. Tarbijamängus osalejatel on õigus esitada kampaania osas pretensioone kuni 29.08.2018,
tehes seda kirjalikult ning edastades ABC Supermarkets AS kontorisse aadressil Mustjuure 9,
10614, Tallinn. Kõikidele pretensioonidele vastatakse 14 kalendripäeva jooksul, alates nende
kättesaamisest.
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