Tarbijamängu “Osta Tchibo kohv ja võida!” reeglid
1. Tarbijamängu (edaspidi kampaania) toodete tootja on Tchibo Tchibo Warszawa Sp.
Z o.o., registrikood KRS 0000019739.
2. “Osta Tchibo kohv ja võida!” kampaania korraldaja on Partizanas OÜ, registrikood:
11698825 juriidiline aadress: A. Wizenbergi tn. 19, Tallinn, Harjumaa 10150, Eesti,
(edaspidi korraldaja)
3. Kampaania toimumise koht – mistahes kauplemiskoht Eestis, kus kampaaniatooted
on saadaval. Kampaanias võib osaleda iga Eesti elanik.
4. Kampaania alguskuupäev on 1. aprill 2019. Kampaania lõppkuupäev on 13. mai
2019.
5. Kampaaniatoode: mistahes TCHIBO kohvitoode vastavalt järgnevale lisale nr 1.
6. Kampaaniatoodete arv, mida soetades on kampaanias võimalik osaleda ei ole
mõistliku nõudluse korral piiratud.
7. Kampaaniatooteid on võimalik soetada ka enne või pärast 4. punktis määratud
kuupäevi, kuid see ei võimalda osavõttu kampaanias.
8. Kampaanias ei saa osaleda Partizanas OÜ ja Tchibo Warszawa Sp. Z o.o. töötajad
ja nende perekonnaliikmed. Kui selgub, et nimetatud äriühingute töötaja on osalenud kampaanias, siis talle auhinda ei väljastata.
9. Kampaanias osalemiseks ja auhinnale pretendeerimiseks 1. aprillist 2019 kuni 12.
maini 2019 tuleb soetada vähemal üks kampaaniatoode mistahes kauplemiskohast
Eestis. Osaleja peab säilitama ostu tõendava dokumendi (kviitungi) ja registreeruma kampaanias:
10. Saates lühisõnumi numbrile 15977. Kõik sõnumi saatmisega seotud kulud kannab
osaleja. SMS-i saatmise hind on 0,19 EUR (KM-ga). Registreerimissõnumi tekst
peab olema järgmine:
Võtmesõna Kviitungi number Nimi Perekonnanimi

Vanus

Linn

Näide: Tchibo 123456 Maarika Palts 54 Tallinn
Nimi ja perekonnanimi tuleb kirjutada pehmendusmärkide, täpitähtede ja kirjavahemärkideta. Õigesti koostatud tekstisõnumi saatmisel saab osaleja ko-

heselt vastussõnumi „Tänan osalemise eest, palun salvestage ostukviitung
kampaania lõpuni! Õnn kaasa!” Sõnum tõendab registreerumist.
Registreerumisel nõustub osaleja kampaaniatingimustega, millega saab tutvuda
kodulehel www.tchibolove.com.
• Kodulehel www.tchibolove.com registreerimisankeedi täitmisel tuleb ankeedis
sisestada nimi, perekonnanimi, ostukviitungi number, osaleja telefoninumber,
vanus, linn. Registreerumine on tasuta.

•

Loteriis osalemiseks vajalikud väljad on: eesnimi, perekonnanimi, ostukviitungi
number ja osaleja telefoninumber.

10. Kampaaniatingimuste mitmekordsel täitmisel on osaleja registreeritud mitu korda.
10.1. Ühe ostukviitungi number võib võita ainult ühe auhinna, kusjuures ühe kviitungi
number registreeritakse kogu kampaania jooksul ainult üks kord.
10.2. Ühel osalejal (üks tel nr ja nimi/perekonnanimi) on võimalik võita üks auhind igast
auhinnakategooriast.
11. Kui ostukviitungi number on registreeritud korduvalt, siis loetakse esimesena registreeritud kviitung number kehtivaks.
12. Kampaaniatingimuste täitmisel registreeritakse loteriis osalejaks. Osaleja on kohustatud ostu tõendava kviitungi alles hoidma.
13. Auhinnafond:

Auhind

Tchibo Esperto Caffee kohvimasin

Kogus

1 auhinna
väärtus (EUR)

Auhindade
väärtus kokku
(EUR)

6

249,26

1495,56

Tchibo piimavahustaja

12

46,11

553,32

Tchibo kohvikomplekt*

30

21,80

654,00

Auhinnafondi koguväärtus eurodes käibemaksuga:

2702,88

*Tchibo kohvikomplekt: 1 tk Tchibo Espresso kohvioad 1 kg, 1 tk Tchibo Exclusive
jahvatatud kohv 500 g, 1 tk Tchibo Black n White lahustuv kohv 100 g.
14. Kampaania auhindu loositakse 6 (kuuel) korral osalejate vahel, kes on registreerunud vastavalt punktile nr 9.
Loosimise

Registreerimise

Loositavad

kuupärv

ajavahemik

auhinnad ja kogus

Reserv

1 (üks) kohvimasin
Tchibo Esperto
08.04.2019

01.04.2019 kell 00.00 –

kell 11.00

07.04.2019 kell 23.59

Caffee;

2 (kaks)

2 (kaks) Tchibo

igale

piimavahustajat;

auhinnale

5 (viis) Tchibo
kohvikomplekti
1 (üks) kohvimasin
01.04.2019 kell 00.00 –
15.04.2019

14.04.2019 kell 23.59,

kell 11.00

välja arvatud võitnud
kviitungid

Tchibo Esperto
Caffee;

2 (kaks)

2 (kaks) Tchibo

igale

piimavahustajat;

auhinnale

5 (viis) Tchibo
kohvikomplekti
1 (üks) kohvimasin

01.04.2019 kell 00.00 –
23.04.2019

22.04.2019 kell 23.59,

kell 11.00

välja arvatud võitnud
kviitungid

Tchibo Esperto
Caffee;

2 (kaks)

2 (kaks) Tchibo

igale

piimavahustajat;

auhinnale

5 (viis) Tchibo
kohvikomplekti

1 (üks) kohvimasin
01.04.2019 kell 00.00 –
29.04.2019

28.04.2019 kell 23.59,

kell 11.00

välja arvatud võitnud
kviitungid

Tchibo Esperto
Caffee;

2 (kaks)

2 (kaks) Tchibo

igale

piimavahustajat;

auhinnale

5 (viis) Tchibo
kohvikomplekti
1 (üks) kohvimasin

01.04.2019 kell 00.00 –
07.05.2019

06.05.2019 kell 23.59,

kell 11.00

välja arvatud võitnud
kviitungid

Tchibo Esperto
Caffee;

2 (kaks)

2 (kaks) Tchibo

igale

piimavahustajat;

auhinnale

5 (viis) Tchibo
kohvikomplekti
1 (üks) kohvimasin

01.04.2019 kell 00.00 –
13.05.2019

12.05.2019 kell 23.59,

kell 11.00

välja arvatud võitnud
kviitungid

Tchibo Esperto
Caffee;

2 (kaks)

2 (kaks) Tchibo

igale

piimavahustajat;

auhinnale

5 (viis) Tchibo
kohvikomplekti

15. Võitjate täielik nimekiri avaldatakse 13. mail 2019 hiljemalt 23.59 kodulehel
www.tchibolove.com.
16. Võitjaid teavitatakse isiklikult helistades registreerumisel teatatud telefoninumbril või
tekstisõnumi saatmise teel.
17. Auhindade kättesaamist ja nende dokumentatsiooni võitjatele korraldab loterii
läbiviija Partizanas OÜ, registrikood 11698825, aadress A. Weizenbergi tn 19 Tallinn,
Harjumaa 10150 kuni 27. maini 2019. Pärast seda kuupäeva auhindu enam välja ei
anta ja need antakse üle tootjale.

18. Võidetud auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama ostu tõendava kviitungi, millel
on vastav number ja isikut tõendava dokumendi (pass või ID-kaart). Võidetud
auhindade kätte saamisel allkirjastavad loterii võitja ja loterii korraldaja auhinna vastuvõtmis-üleandmisakti. Pärast auhinna üle andmist ja vastu võtmist ei ole osalejal
õigust pöörduda kampaania korraldaja poole seoses võimalike pretensioonidega.
19. Ostukviitungil peab olema vastav ostukviitungi number, mis peab olema identne
auhinna võitmiseks registreeritud ostukviitungi numbriga. Loteriieseme ost peab olema
toimunud ajavahemikul 1. aprillist 2019 kuni 12. maini 2019. Kviitungil peab olema loterii
kampaaniaüksuse TCHIBO nimi. Kui info on auhinna saamiseks puudulik, võib nõuda
raamatupidamisdokumenti, mis kajastab määratud kampaaniatoodete nimesid ehk
müüja kviitungit, kus on kampaaniatoodete täpsed nimed, müüja allkiri, koopia õige ja
kaupluse tempel.
20. Kui kampaania võitja ei esita käesolevates tingimustes nimetatud isikut tõendavat
dokumenti või dokumendil olev informatsioon ei lange kokku loteriis osalemiseks tehtud
ja võitnud registreeringuga, siis auhinda välja ei anta.
21. Kampaania korraldaja ei ole kohustatud osaleja taotlusel autasu välja vahetama
ning ei pea hüvitama loterii võitjale auhinna väärtust sularahas.
22. Auhinna saamisega seotud lisakulusid, näiteks transpordikulud või telefonikõnede
kulud, mida pole käesolevates tingimustes täpsustatud ei hüvitata.
23. Kampaania korraldaja ei ole vastutav, kui osaleja ei vasta kampaaniatingimustele.
24. Kampaania korraldaja ei vastuta loteriis osalejate välja jätmise ega auhinna välja
andmata jätmise eest juhul, kui kampaania reegleid ei ole järgitud või kui kampaanias
osaleja poolt esitatud teave on vale või ebatäpne, või kui kampaania võitja ei ole korraldajast sõltumatutel põhjustel kampaania korraldajaga suhelnud.
25. Kampaania korraldaja ja kampaanias osaleja õigused ja kohustused on täpsustatud
ainult käesolevates kampaaniatingimustes. Reklaammaterjalides olev info on ainult
informatiivne.
26. Loteriide ja hasartmängude järelevalve inspektsiooni poolt heaks kiidetud loteriitingimustega saab tutvuda kodulehel www.tchibolove.com.

Lisa nr 1 Kampaanias “Osta Tchibo kohv ja võida!” osalevad tooted

• Exclusive jahvatatud kohv 500 g;
• Exclusive jahvatatud kohv 250 g;
• Exclusive jahvatatud kohv 100 g;
• Exclusive lahustuv kohv 100 g;
• Tchibo Barista Caffee Crema kohvioad 1000 g;
• Tchibo Barista Espresso kohvioad 1000 g;
• Tchibo Espresso kohvioad Milano Style 1000 g;
• Tchibo Caffe Crema kohvioad 1000 g;
• Tchibo B&W lahustuv kohv 100 g;
• Tchibo Gold lahustuv kohv 100 g;
• Tchibo Gold jahvatatud kohv 250 g

