Libero Comfort jalgadega lükatava lasteauto kampaania 2016 reeglid
1. Libero Comfort jalgadega lükatava lasteauto kampaania on 05.07.2016-05.09.2016 toimuv
kampaania (edaspidi Kampaania), mida korraldab Jungent Estonia OÜ (edaspidi Korraldaja),
registrikood 12018324, asukoht Paldiski mnt.11, Tallinn, 10137.
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik
Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele
kohustuslikud.
3. Kampaanias osalemine.
Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks kampaanias osalev Libero Comfort
megapakk suuruses 3,4,5,6 (Kampaania Toode) ja registreerida ostutšekk kampaania
veebilehel www.libero.kampaania.ee.
4. Kampaania Tooted on järgnevad Libero Comfort tooted:
Libero Comfort Maxi 4-9 kg(S.3)
Libero Comfort Maxi 7-14 kg(S.4)
Libero Comfort Maxi 10-16 kg(S.5)
Libero Comfort Maxi 12-22 kg(S.6)
5. Loosimises osaleja saab ühe ostuga registreeruda loosimiseks ühel korral.Näiteks kui sama
ostukorraga (ostutšekiga) on ostetud 3 kampaanias osalevat toodet, osaleb ostja Kampaania
auhindade loosimisel ühel korral. Ühe ostutšeki mitmekordsel registreerimisel osaleb
kampaanias ainult esimesena saabunud registreering.
6. Kampaania auhinnad
Auhindadeks on 9 jalgadega lükatavat lasteautot.
7. Auhindade loosimine
Ajavahemikul 05.07.2016 kuni 05.09.2016 toimub 9 loosimist – iga teisipäev loositakse välja
üks auhinna võitja kõikide eelneva osalusperioodi jooksul tarbijamängust osavõtjate vahel.
Auhinnad loositakse välja arvuti abil.
8.

Auhinna saamiseks kinnitab Kampaanias osaleja Korraldajale enda kohta registreerumisel
esitatud andmete õigsust, tema vastavust Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud
reeglitele, tema soovi osaleda Kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt Kampaania kohta
kehtestatud kõikide tingimustega.

9. Auhinna kättesaamine.
Võitjate nimed avaldatakse veebiaadressil www.libero.kampaania.ee hiljemalt 3 tööpäeva
jooksul pärast loosimist. Võitjatega võetakse personaalselt ühendust ning lepitakse kokku
auhinna kättesaamise tingimused. Auhindade väljastamine toimub kuni 05.10.2016.
10. Kampaania käigus Kampaania korraldaja poolt väljastatud auhindu ei asendata auhinna saaja
nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.
11. Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise või Kampaania
Korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude
ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta
Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate kingituste kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

12. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus
katkestada Kampaania ja jätta auhind osalejale üle andmata, teatades sellest koheselt
Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
13. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult
aadressile MGI Turundus OÜ, Valge 13, Tallinn 11415; telefoni teel +372 555 48669
(tööpäevadel: 10.00 - 16:00) või e-maili teel libero@kampaania.ee. Laekunud
pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.
14. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

