Merrild kohviubade kampaania
Kampaania tingimused
1. KAMPAANIA TELLIJA
ApS Merrild Lavazza Danmark reg-nr DK36473940, juriidiline aadress Erritsa Mallebanke
3, DK-7000 Fredencia
2. KAMPAANIA KORRALDAJA
Partizanas OÜ, reg-nr 11698825, aadress Weizenbergi 19, 10150 Tallinn, Eesti.
3. KAMPAANIA TOIMUMISE TERRITOORIUM
Kõik kauplused ja e-poed kogu Eesti territooriumil.
4. KAMPAANIA TOIMUMISE PERIOOD
01.02.2021–31.03.2021
5. AUHINNAFOND
5.1. Auhinnafond koosneb järgnevatest auhindadest.
5.1.1. Peaauhind: kohvimasin MIELE CM 5310 – 1 tk;
5.1.2. Kohviveski BODUM – 15 tk;
5.1.3. Termostass BODUM – 30 tk.
5.2. Auhindade koguväärtus on 2164,50 eurot (sealhulgas KM).
6. PROGNOOSITAV OSALEJATE ARV
Prognoositakse umbes 2000 kampaanias osalejat, kelle seast loositakse 46 võitjat, kellest
igaüks saab ühe auhinna.
7. OSALEMISE TINGIMUSED
7.1. Kampaanias osalemiseks tuleb osalejal ajavahemikul 1. veebruarist 2021 kuni 31.
märtsini 2021 Eesti Vabariigis olevast mistahes kauplusest või e-poest osta mistahes Merrildi
kohvioad. Pärast ostu sooritamist peab osaleja kampaanias osalemise registreerima veebisaidil
www.merrildloterii.ee, kuhu tuleb märkida tšeki number, nimi, perekonnanimi,
kontakttelefon ja e-posti aadress ning kui ost sooritati e-poes, siis arve number, nimi,
perekonnanimi, kontakttelefon ja e-posti aadress.
7.2. Merrildi kohvioad, mida ostes on võimalik kampaanias registreeruda:

8000070201347 Kohvioad MERRILD ARABICA, 1 kg
8000070201361 Kohvioad MERRILD ESPRESSO, 1 kg
8000070022904 Kohvioad MERRILD CREMA, 1 kg
8000070031852 Kohvioad MERRILD DANSK KLASSISK, 1 kg
8000070046863 Kohvioad MERRILD DANSK GULD, 1 kg
8000070001138 Kohvioad Merrild ECOLOGICAL, 400 g
8000070037229 Kohvioad Merrild SIGNATURE blend no 56 Balanced roast, 400g
8000070037243 Kohvioad Merrild SIGNATURE blend no 64 Espresso, 400g

7.3. Ostutšekk tuleb alles hoida kuni auhinna kättesaamiseni.
7.4. Kampaanias osalemiseks saab registreeruda kuni 31. märtsini 2021 kella 23:59-ni.
7.5. Igat unikaalset ostutšekki saab registreerida vaid üks kord. Kui ühte tšekki on
registreeritud mitu korda, siis loetakse kehtivaks registreeringuks esimene registreering.
7.6. Osaleja võib kampaanias osaleda mitu korda, kui ostab kampaaniakaupu korduvalt ja
registreerib uue unikaalse ostutšeki numbri.
8. OSALEJATE KULUD
8.1. Osalejate panus kampaanias osalemiseks on Merrild kohviubade ostmine Eesti Vabariigis
olevast mistahes kauplusest või e-poest.
8.2. Kulusid, mis on seotud auhinnale järeleminekuga ja selle kasutamisega, ei hüvitata.
8.3. Registreerumine kampaanias osalemiseks on tasuta.
9. AUHINDADE LOOSIMINE
Kõikide kampaanias osalejate vahel, kes on registreerunud kampaania tingimustega
ettenähtud korras ajavahemikul alates 1. veebruar 2021 kell 00:00:01 kuni 31. märts 2021
kell 23:59:59 loositakse välja kogu auhinnafond ühel loosimisel SIA Visas Loterijas ruumides
aadressil Dzirnavu iela 37-63, Riia, Läti, LV 1010. Loosimine toimub 1. aprillil 2021 kell
11:00.
10. VÕITJATE VÄLJAKUULUTAMINE
10.1. Võitjad avaldatakse kodulehel www.merrildloterii.ee 01.04.2021 päeva lõpuni,
märkides võitnud isiku nime, perekonnanime ja võitnud ostutšeki numbri.
10.2. Kampaania korraldaja teatab lisaks alates 01.04.2021 kuni 05.04.2021 kampaania
võitjatele auhinna ja selle kättesaamise kohta, saates tekstisõnumi või helistades kampaania
ankeedile märgitud telefoninumbrile.
10.3. Kampaanias osaledes kinnitavad osalejad, et nõustuvad käesolevate tingimustega ja
sellega, et kampaania korraldaja SIA SprintLab ja tema määratud isikud omavad õigust
töödelda, säilitada ja kasutada osalejate isikuandmeid auhindade saajate määramisel ja
nimede avaldamisel veebilehel www.merrildloterii.ee, samuti auhindade üleandmisel.
Isikuandmete töötlemise eesmärk on auhinnasaajate väljaselgitamine ja auhindade
üleandmine.
11. AUHINDADE KÄTTESAAMINE
11.1. Auhinnad saab kätte alates 2. aprillist 2021 kuni 2. maini 2021 OÜ Partizanas kontorist
aadressiga Weizenbergi 19, Tallinn 10150.
11.2. Auhinna kättesaamiseks tuleb võitnud isikul alates 2. aprillist 2021 kuni 2. maini 2021
eelnevalt kokkulepitud ajal tulla Partizanas OÜ kontorisse aadressiga Weizenbergi 19, Tallinn
10150, esitades ostutšeki originaali või asjakohase arve numbriga e-poe arve väljavõtte, millel
on näha vähemalt ühe paki Merrild kohviubade ost ja isikut tõendava dokumendi (pass või
ID-kaart). Auhinna kättesaamise aeg palume kokku leppida e-mailil loteriid@partizanas.ee
või telefonil +372 6031 306.
11.3. Auhindade kohaletoimetamiseks teistesse Eesti piirkondadesse väljaspool Tallinna on
võimalik kokku leppida individuaalselt, helistades tel +372 6031 306 või kirjutades e-mailile
loteriid@partizanas.ee.
11.4. Kui võitja ei teata endast 2021. aasta 2. maiks, kaotab ta auhinna saamise õiguse.
11.5. Auhinna kättesaamisel allkirjastavad kampaaniavõitjad auhinna vastuvõtmiseüleandmise akti. Pärast auhinna kättesaamist ja vastuvõtmise-üleandmise akti allkirjastamist
ei saa võitja enam pöörduda kampaania korraldajate poole pretensioonidega auhindade
suhtes.
12. PRETENSIOONID JA NENDE LAHENDAMINE

12.1. Pretensioonide korral tuleb osalejal esitada kirjalik avaldus SIA-le SprintLab aadressil
Šarlotes iela 18a, Riia, Läti, LV-1001 kuni 2021. aasta 5. aprillini.
12.2. Pretensioonid vaadatakse läbi ja vastused saadetakse 14 kalendripäeva jooksul.
13. OSALEMISKEELD
13.1. Kampaanias ei tohi osaleda Aps Merrild Lavazza Danmarki ja SIA SprintLabi töötajad.
13.2. Kui seda tingimust rikutakse ja loosimise mõneks võitjaks osutub isik, kellel ei ole
õigust kampaanias osaleda, jääb auhind kauba turustaja Aps Merrild Lavazza Danmarki
omandisse.
14. LÕPPTINGIMUSED
14.1. Kampaania täielikud tingimused on avaldatud kodulehel www.merrildloterii.ee.

