
Panzani tarbijamängu “Võida Kitchen Aid köögikombain" reeglid  

 

1. Kampaania “ Võida Kitchen Aid köögikombain " on alates 16.04.2018 kuni 03.06.2018 toimuv 
tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab AS Sales-Star, registrikood 10893172  (asukoht: 
Raeküla tee 5, Rae vald, Harjumaa,  edaspidi Korraldaja) koostöös MGI Turundus OÜ’ga. 

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja 
otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.  
 
3. Kampaanias osalevateks toodeteks on kõik Panzani tooted Eesti kaubanduses. 

4. Kampaanias osalemiseks tuleb osta ükskõik milline Panzani toode ning registreerida ostutšekk 
veebilehel www.panzani.kampaania.ee. 

5. Kampaanias osalemiseks registreerumisel kinnitab kampaanias osaleja Korraldajale enda kohta 
esitatud andmete õigsust, tema vastavust Korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema 
soovi osaleda kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide 
tingimustega.  
 
6. Loosimises osaleja võib ühe ostutšeki numbri esitada loosimiseks ainult ühel korral. Seda ka juhul, kui 
sama ostukorraga (ostutšekiga) on ostetud rohkem, kui 1 toode. Ühe ostutšeki mitmekordsel 
registreerimisel osaleb kampaanias ainult esimesena saabunud registreering. 

7. Auhinna loosimises osalemiseks tuleb registreerida ostutšekk kampaania veebilehel. Peale ostutšeki 
registreerimist, saab osaleja koheselt teada kas on võitnud vaheauhinna. Kõik kampaania perioodi 
jooksul registreeritud ostutšekid osalevad kampaania peaauhindade loosimisel.  
 
8. Kampaania auhindadeks on: 
8.1 Kampaania peauhinnaks on 3x Kitchen Aid Artisan köögikombaini.  
8.2 Kampaania vaheauhindadeks on 21x Panzani tootekomplekti.  

9. Auhindade loosimine: 

Peauhinnad loositakse välja peale kampaania lõppu kolmele inimesele. 
Vaheauhinnad loositakse välja automatiseeritud arvutiprogrammi poolt igal kampaania nädalal kolmel 
korral.  
 
10. Kõikide võitjate nimed avaldatakse kampaania veebilehel www.panzani.kampaania.ee hiljemalt 3 
tööpäeva pärast loosimist. Auhinna võitjatega võetakse isiklikult ühendust. Auhindu väljastatakse kuni 
03.07.2018, lisainfo tel. 55548669. Auhinna kättesaamisel tuleb esitada isikut tõendav dokument. 
 
11. Juhul, kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele on Korraldajal õigus 
jätta talle auhind üle andmata. Samuti on sarnane õigus juhul, kui auhinna võitja ei ole esitanud enda 
kohta auhinna temani toimetamiseks vajalikke andmeid ning ei ole olnud kättesaadav 1 kuu jooksul alates 
kampaania lõpust telefoni või e-posti aadressi kaudu, mille ta Korraldajatele edastas. 

12. Korraldajalt kampaania auhinna saaja annab loa Korraldajale avaldada võitja nimi täiendavat 
kokkulepet sõlmimata.  

13. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist 
liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.  
 
14. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi 
seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel. 



15. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada 
kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt 
kampaanias osalejatele meedia vahendusel. 

16. Kampaanias osalemine on keelatud AS Sales-Star ja MGI Turundus OÜ töötajatele ning nende 
perekonnaliikmetele. 

17. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. 

18. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult 
aadressile MGI Turundus OÜ, Valge 13, Tallinn 11415 või telefoni teel 55548669 (esmaspäeviti: 12.00 – 
16:00) või e-maili teel panzani@kampaania.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva 
jooksul. 

 


