
„Tagasi kooli loterii 2019“ 
Kaubandusliku loterii tingimused 

 
 
„Tagasi kooli loterii 2019“ tarbijamäng on 12.08.2019-30.09.2019 toimuv 
kaubanduslik loterii (edaspidi Kampaania), mida korraldab MARS Eesti OÜ (edaspidi 
Korraldaja), registrikood 10284926, asukoht Metalli tn 3, Tallinn, 10615, koostöös 
MGI Turundus OÜga. 
 

1. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 13-aastased Eesti Vabariigi 
elanikud, kes on ostnud ajavahemikul 12.08.2019-30.09.2019 (kaasa arvatud) 
ükskõik missugusest Eesti kauplusest ühe ostukorraga vähemalt kaks (2) 
allpool nimetatud MARS toodet ja registreerinud ostutšeki numbri Korraldaja 
interneti kodulehel www.snickers.ee. Kampaanias osalevad tooted (edaspidi 
Kampaaniatoode või -tooted) on:  
 

• Šokolaadibatoon Snickers 50 g; 
• Šokolaadibatoon Snickers 2-pack 75 g; 
• Šokolaadibatoon Snickers 4-pack 200 g; 
• Šokolaadibatoon Snickers Bites 136 g; 
• Šokolaadibatoon Snickers Extra Caramel 46g; 
• Šokolaadibatoon MARS 51 g; 
• Šokolaadibatoon MARS 2-pack 70 g; 
• Šokolaadibatoon TWIX 50 g; 
• Šokolaadibatoon TWIX Xtra 75 g; 
• Šokolaadibatoon TWIX 4-pack 200 g; 
• Šokolaadibatoon TWIX Bites 140 g; 
• Šokolaadibatoon TWIX White 46 g; 
• Maltesers 135 g; 
• Maltesers 85 g; 
• Šokolaadibatoon BOUNTY 57 g; 
• Šokolaadibatoon BOUNTY 4-pack 228 g; 
• Šokolaadibatoon MILKY WAY 21,5 g; 
• Pähklitega kommid M&M`s Peanut 45 g; 
• Šokolaadikommid M&M`s Chocolate 45 g; 
• Pähklitega kommid M&M`s Peanut 90 g; 
• Šokolaadikommid M&M`s Chocolate 90 g; 
• Pähklitega kommid M&M`s Peanut 200g; 
• Šokolaadikommid M&M`s Chocolate 200 g; 

 
2. Registreerumisel tuleb sisestada nõutud andmed (nimi, telefoninumber, e-posti 

aadress, Kampaaniatoodete ostutšeki number). Igaüks saab loosimises osaleda 
nii mitu korda, kui mitu korda on ta sooritanud Kampaania ostuperioodil 
nõuetele vastavaid oste ning need www.snickers.ee veebilehel nõuetekohaselt 
registreerinud. Iga Kampaaniatoote ostu tõendava tšekiga saab osaleda 
Kampaanias ühe korra olenemata sellest, mitu Kampaaniatoodet korraga 
osteti. 
 
 

http://www.snickers.ee/


3. Kampaanias osalemisega annab osaleja Kampaania Korraldajale õiguse 
osaleja isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks Kampaaniaga 
seotult ning osaleja võidu korral tema nime avalikustamiseks, sõlmimata 
selleks eelnevalt täiendavat kokkulepet. 
 

4.  Kampaaniasse registreerumisel  esitatud isikuandmed, mille osaleja on 
andnud kampaanias osalemiseks oma vabast tahtest, kasutatakse ainult 
käesoleva kampaania läbiviimise ja võitjate selgitamise eesmärgil. 
 

5. Isikuandmed kustutatakse pärast võitjate väljaselgitamist ja auhindade 
väljaandmist, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva pärast loosimist. 
 

6. Kampaania auhinnafondi väärtuseks on kokku 3667,75 EUR ning see koosneb 
järgnevatest auhindadest: 
 

6.1 15 Fjällräven seljakotti väärtusega 89,98 €. 
6.2 30 Fjällräven pinalit väärtusega 32,95 €. 
6.3 100 Snickers šokolaadibatoonide karpi väärtusega 13,3 €. 

 
7. Kõikide auhindade võitjad selgitatakse välja 02.10.2019. Loosimises osalevad 

kõik korrektselt edastatud registreeringud (ostutšekid). Loosimiseks 
kasutatakse spetsiaalset arvutitarkvara. 

 
8. Võitjate nimed avaldatakse Snickersi kodulehel www.snickers.ee 7 päeva 

jooksul alates loosimisest. Kampaania korraldaja võtab võitjaga ühendust 
kasutades registereerumisel esitatud kontaktandmeid. Auhindade väljastamine 
toimub kuni 01.11.2019.  
 

9. Kampaania Korraldaja ei vastuta osalejate auhindade loosimisest või 
auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui osaleja on eiranud 
kehtestatud reegleid, esitanud Korraldajale enda isiku kohta puudulikke 
andmeid või kui Korraldaja ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada või 
auhinda üle anda eelpool nimetatud ajaks. 

 
10. Korraldaja ei vastuta auhinna võitjale ja/või kasutajale (sh kolmandatele 

isikutele) auhinna kasutamisega seoses tekkivate võimalike kahjude eest. 
 

11. Osalejate poolt võidetud auhinna kättesaamisega seotud kulutusi ei 
kompenseerita, võidetud auhindu ei hüvitata auhinna võitjale rahas ega 
asendata muu võiduga, v.a. juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse 
auhinnaga Korraldaja otsusel. Auhinda ei saa välja võtta osade kaupa.  
 

12. Auhinnad, mis on kirjas käesolevate reeglite punktis 6.1., väljastatakse 
võitjatele MGI Turundus OÜ kontoris (aadress: Valge 13, 11415 Tallinn, 
Eesti) tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 kuni 01. novembrini 2019. Auhinnad, 
mis on kirjas käesolevate reeglite punktis 6.2 ja 6.3., saadetakse võitjatele 
kullerteenuse vahendusel leppides detailides eelnevalt võitjatega kokku.  

 
13. Auhinna kättesaamiseks on vajalik esitada võitja isikut tõendav fotoga 

dokument (ID-kaart, juhiluba, pass) ning Kampaaniast osavõtuks 



registreerumisel esitatud numbriga ostutšekk. Ostutšekk ei tohi olla rikutud 
ega võltsitud ja peab olema loetav.  

 
14. Kampaania Korraldaja tasub kõik võiduga seotud seadusjärgsed maksud. 

 
15. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna 

väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades 
sellest koheselt Kampaanias osalejatele massimeedia vahendusel ja oma 
kodulehel. 
 

16. Mars Eesti OÜ ja MGI Turundus OÜ töötajatel on keelatud kõnealuses 
kampaanias osaleda. Juhul, kui käesolevat punkti rikutakse ja võitjaks osutub 
isik, kellel ei ole õigust kampaanias osaleda, loositakse välja uus võitja. 

 
17. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb 

saata kirjalikult aadressile MGI Turundus OÜ, Valge 13, Tallinn 11415 või 
telefoni teel 5554 8669 (tööpäeviti: 10.00-16:00) või e-posti teel 
snickers@kampaania.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 5 tööpäeva 
jooksul. 

 
18. Kampaania lisainfo telefonil 5554 8669. Kampaania reeglid on avaldatud 

veebilehel www.snickers.ee. 
 

19. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse lähtuvalt Eesti Vabariigis 
kehtivatest seadustest. 
 

 

http://www.snickers.ee./

