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ÜLDSÄTTED
Tarbijamängu korraldaja on OÜ Baltic Promotions, registrikood 11142631, aadress:
Punane 56, 13619 Tallinn, Eesti, e-post: estonia@sorbum.eu
Tarbijamäng toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil olevates müügikohtades (edaspidi
Tarbijamängu toimumise koht).
Tarbijamäng toimub ajavahemikus 03. aprill 2018 kuni 14. mai 2018 (edaspidi
Tarbijamängu periood).

AUHINNAD
Tarbijamängus on võimalik võita kokku 14 erinevat auhinda. Võidufondi moodustavad:
2.1.1 6 x Blender Severin + Mix&Go ja hakkija, väärtusega 65,99€
2.1.2 4 x Aktiivsusmonitor LOOP 2, Polar, igaüks väärtusega 99,99€;
2.1.3 3 x Sportlandi kinkekaart, igaüks väärtusega 100€
2.1.4 1 Kati Lehepuu personaaltreeningu pakett, sis. 2 personaaltrenni, väärtusega 70€
Auhinna välimus võib mingil määral erineda reklaammaterjalis kujundatust.

TARBIJAMÄNGU KÄIK JA MÄNGUS OSALEMISE KORD
Tarbijamängus osalemiseks peab tarbija Tarbijamängu perioodil Tarbijamängu toimumise
kohast ostma ühe mistahes Härmavilja toote. Osaleja peab saama kassast tšeki, millel on
kirjas ostetud Härmavilja toode (edaspidi Ostutšekk). Ostutšeki numbrit kasutatakse
Tarbijamängule registreerimisel ja osalemisel. Pärast mainitud tingimusi vastava ostu
sooritamist võib tarbija osaleda Tarbijamängus, registreerides Tarbijamängu perioodil
Ostutšeki veebilehel www.balbiinopromo.ee sisestades järgmise info:
3.1.1 Ostutšeki numbri.
3.1.2 Ees- ja perekonnanime, linna, vanuse, e-posti aadressi ja telefoninumbri.
Sama Ostutšekki võib auhinna võitmiseks registreerida vaid ühe korra.
Järgides Tarbijamängus osalemise korra punktis 3.2 sätestatud piiranguid võib tarbija
Tarbijamängu perioodil Tarbijamängus uuesti osaleda, ostes veel kord mängureeglitele
vastavalt ühe mis tahes Härmavilja toote.
Ükskõik milline katse võltsida, muuta, moonutada või sisestada vale Ostutšeki number,
ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, võltsida või sisestada vale fakt ostu kohta või muu
sarnane tegevus, mis võib mängu kulgu negatiivselt mõjutada või mängu korraldajale
kahju tekitada, tuvastatakse ja neid sooritatud isikud võetakse vastutusele seadustes
ettenähtud korras.
Kampaanias osaleja, registreerides oma ostutšeki, kinnitab samas ka nõustumist sellega,
et Tarbijamängu korraldaja kasutab tema isikuandmeid mängu haldamise, võitja loosimise,
auhinna üleandmise ja sellega seoses olevatel eesmärkidel. Osaleja, kes ei nõustu oma
isikuandmete käsitlemisega või kes nõuab isikuandmete käsitlemise katkestada, kaotab
õiguse mängus osalemiseks ja/või auhinna saamiseks.
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VÕITJATE KINDLAKSMÄÄRAMINE JA AUHINDADE KÄTTESAAMINE
Pärast seda, kui osaleja vastavalt Tarbijamängu reeglitele sisestab veebilehele
www.balbiinopromo.ee punktis 3.1 sätestatud andmed, toimub viivitamatult loosimine:
võitja nime genereerib spetsiaalselt selle jaoks loodud programm, mis valib pisteliselt ühe
võidufondis olevatest/allesjäänud auhindadest.
Võidu puhul ilmub nähtavale info „Õnnitleme Teid [auhinna nimetus] võidu puhul“, vastasel
korral ilmub nähtavale info „Aitäh, et osalesite! Proovige veel kord!“
Vastavalt mängus osalemise ajale avaldatakse Tarbijamängu võitjate nimed veebilehel
www.balbiinopromo.ee järgmistel kuupäevadel 9., 16., 23., 30. aprillil ja 7. ning 15. mail
2018.a
Auhinna kättesaamiseks peab võitja Ostutšeki alles hoidma.
Korraldaja võtab pärast võitjate nimede avaldamist 10 tööpäeva jooksul võitjatega
ühendust ja kooskõlastab nendega kus ja millal (10 tööpäeva jooksul) võitja oma võidu
kätte saab. Auhinnad saab kätte ainult korraldaja tegevuspaigas.
Auhinna kättesaamisel peab võitja esitama võidu toonud Ostutšeki ja allkirjastama auhinna
vastuvõtmise dokumendi. Korraldajal on õigus kontrollida võitja isikusamasust.
Juhul kui võitja ei ole loosimisele järgnenud 10 tööpäeva jooksul olnud kättesaadav
telefoni/e-posti teel ja/või on ebaõnnestunud temaga kokku leppida auhinna üleandmise
koha ja aja suhtes (10 päeva jooksul) ja/või kui võitja ei saabu kokkulepitud kohta õigel ajal
auhinda vastu võtma või ilmnevad mõned teised võitjaga seostud seigad, mis segavad
auhinna vastuvõtmist, kaotab võitja õiguse auhinnale ja korraldajal on õigus kasutada
auhinda omal äranägemisel.
Korraldaja ei vastuta selle eest, kui õigust auhinna kättesaamisele ei kasutata osaleja
isiklikel põhjustel ja käesolevate reeglite või auhinna üleandmise korra rikkumise tõttu.
Sellisel juhul ei korvata mitte mingit osaleja kantud kahju ja saamatajäänud auhind või
selle rahaline väärtus ei kuulu kompenseerimisele.

TARBIJAMÄNGUS OSALEMISEGA SEOTUD KULUD
Tarbijamängus osaleja tasub ükskõik millised kulud, mis on seotud mängus osalemise ja
auhinna edasise kasutamisega.
Tarbijamängus osaleja tasub ükskõik millised teised kulud, mis sõltuvad mängus osaleja
isiklikust olukorrast.

KAEBUSED
Kõik käesoleva Tarbijamänguga seotud kaebused tuleb esitada kirjalikult; kaebus, koos
seda põhjendatavate tõenditega, tuleb esitada korraldajale hiljemalt 30. maiks 2018.
Tarbijamängu korraldaja vaatab kaebused läbi ja vastab kaebusele 30 päeva jooksul.
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LÕPPSÄTTED
Mängu korraldaja ei vastuta mängus osalejate ükskõik milliste mängus osalemisega
seotud isiklike kulude eest.
Korraldaja ei vastuta auhindade kvaliteedi ja rikete eest ning auhindadele ei kehti garantii.
Auhindu ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu.
Korraldaja ei vastuta osaleja andmete kättesaamise, saatmise, kaotamise, hilinemise ja
teiste tehniliste ebakõlade eest, mille eest korraldaja pole vastutav ja mida ta ei saa
kontrollida.
Korraldaja ei vastuta teenuste tehniliste rikete eest, süsteemi või tarkvara rikete, viivituste
ning teiste sarnaste häirete eest, mis piiravad mängus osalemise võimalusi või
Tarbijamängu veebisaidi kasutamist.
Korraldaja jätab endale õiguse diskvalifitseerida või kõrvaldada mängija nimekirjast, kui on
põhjust arvata, et osaleja rikub seadust või käesoleva Tarbijamängu korda ja tingimusi.
Tarbijamängus ei või osaleda Balbiino AS ettevõtte ja OÜ Baltic Promotions töötajad ja
nende perekonnaliikmed.
Korraldaja jätab endale õiguse Tarbijamängu katkestada ja käesolevaid mängureegleid
muuta.
Tarbijamängu kõik tingimused ja reeglid on veebilehel www.balbiinopromo.ee

Lisainformatsiooni saamiseks saatke palun e-kiri aadressil: estonia@sorbum.eu

