LOOSIMINE
MAXIMA TARBIJAKAMPAANIA REEGLID
1.

KAMPAANIA LÄBIVIIJA

Kampaania läbiviija on Maxima Eesti OÜ, registrikood 10765896, juriidiline aadress: Harjumaa,
Tallinna linn, Aiandi tn 13/2, 12918
2.

KAMPAANIA SISU

Osta kampaaniaperioodil 02.02 kuni 24.05.2021 Maxima kauplusest minimaalselt üks Brics toode,
registreeri oma ostutšekk aadressil www.maxima.ee/brics ja võida 500 € väärtusega SPA kinkekaart!
Kampaanias osalevad BRICS tooted:
EAN KOOD
5023041330245
5023041330283
5023041330320
5023041330368
5023041330405
5023041330443
5023041330481
5023041336964
5023041347366
5054903617761
3.

TOOTENIMETUS
Pehme 20" kohver BRICS
Reisikott BRICS
Keskmine kandekott BRICS
Suur kandekott BRICS
Õlakott BRICS
Hügieenitarvete kott BRICS
Kosmeetikakott BRICS
Äriklassi reisikott BRICS
Portfell BRICS
28" kohver BRICS

AUHINNAD

6 x 500 € väärtusega SPA kinkekaarti!
Valikuks on järgmised SPA-d:
Grand Rose Spa Hotel
Tallinn Viimsi SPA (kaasa arvatud Atlantis H2O veepargi külastus)
Meresuu Spa
V Spaahotell & Konverentsikeskus
Auhinnafondi koguväärtus on 3000 €.
Tarbijamängu auhindu ei ole võitja soovil võimalik asendada teiste auhindadega ega võtta välja
rahaliselt.
4. OSALEMISTINGIMUSED
4.1. Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti elanikud, välja arvatud Maxima Eesti OÜ töötajad või
kampaaniaga tihedalt seotud isikud, sh töötajate pereliikmed.
4.2. Kampaanias osalemiseks peab ostma vahemikus 02.02 kuni 24.05.2021 (kaasa arvatud) Maxima
kauplusest vähemalt ühe Brics toote ja registreerima oma ostutšeki aadressil www.maxima.ee/brics .

Registreerumiseks peab kampaanias osaleja sisestama veebilehele ostutšeki numbri, oma ees- ja
perekonnanime, e-posti aadressi, kontakttelefoni ning valima endale sobiva SPA. Ostutšekk tuleb
hoida alles kuni loosimiseni.
4.3. Kampaanias osaleja saab oma võiduvõimalusi suurendada, sooritades samadel tingimustel
mitmeid oste, registreerides iga kord oma ostutšeki. Osalemiskordade arv ei ole piiratud.
5. VÕITJATE LOOSIMINE
Võitjad loositakse juhuslikult kõigi registreerunute hulgast ning kokku loositakse 6 võitjat. Läbiviija
teavitab loosis välja pandud SPA kinkekaardi võitjat 5 tööpäeva jooksul peale igakuiseid loosimisi
(08.03; 12.04; 10.05.2021), kasutades selleks osalemisankeedile märgitud kontaktandmeid. Igal
loosimisel loositakse 2 võitjat. Teavituse saanud võitja kohustub kinnitama teavituse kättesaamist
läbiviijale kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis, hiljemalt 5 päeva jooksul teate väljasaatmise
päevast. Juhul, kui võitja ei kinnita teavituse kättesaamist eelnimetatud aja jooksul, on läbiviijal õigus
jätta kingitus välja andmata.
6. VÕITJATE AVALIKUSTAMINE
Võitjate nimed avalikustatakse nende nõusolekul veebilehel www.maxima.ee/brics 5 tööpäeva
jooksul pärast loosimist.
7. AUHINNA KÄTTESAAMINE
7.1. Kampaania korraldaja esindaja võtab võitjatega ühendust e-maili, telefoni või SMSi teel.
Võitjad saavad auhindade kättesaamise kohta lisainformatsiooni telefonil +372 555 66021 või e-kirja
teel aadressilt kampaania@maxima.ee .
7.2. Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama ostutšeki või selle koopia.
7.3. Auhinna ehk 500 € kinkekaardi saab võitja e-posti teel.
8. KAEBUSED JA NENDE LAHENDAMINE
8.1. Auhind väljastatakse vaid siis, kui võitja on täitnud kõiki Kampaania reegleid. Kampaanias osaleja
kinnitab osalemisega oma andmete õigsust ja vastavust korraldaja poolt kehtestatud Kampaania
reeglitele, oma soovi kampaanias osaleda ja nõustumist korraldaja poolt kehtestatud tingimustega.
Kampaanias osalemisega annab osaleja korraldajale nõusoleku kasutada oma isikuandmeid
Auhindade loosimistel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja Auhindade
kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks võimalike vaidluste lahendamiseks peale
kampaania lõppu.
8.2. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad üle andmata kampaania
tingimuste eiramise korral või vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel, teavitades sellest koheselt
kampaanias osalejaid veebilehe vahendusel.
8.3. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult
kampaania läbiviijale aadressil Maxima Eesti OÜ, Aiandi tn 13/2, Mustamäe linnaosa, 12918 Tallinn,
Eesti või e-postiga klienditugi@maxima.ee märgusõnaga „Brics loosimine“. Pretensioonid vaadatakse
läbi ja osalejale vastatakse 14 päeva jooksul pärast kirjaliku kaebuse kättesaamist.

