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KAMPAANIA „PEAAUHIND“ TINGIMUSED JA EESKIRJAD 
 
1. Selle dokumendiga on määratletud AD Balticu korraldatud kampaania Peaauhind tingimused, mis kehtivad alates 22. 

oktoobrist 2018. 

KASUTATUD MÕISTED 

2. AD Baltic – AD Baltic AS. 
3. Kampaania – AD Balticu poolt korraldatud kampaania Peaauhind, kus saab osaleda vastavalt selles dokumendis 

sätestatud tingimustel ja eeskirjadel ning osalejad võivad võita ja saada selles kampaanias välja pandud auhinna. 
4. Kliendikonto – iga kliendi jaoks AD Balticu elektroonilises tellimiskeskuses ADCat (ja muudes AD Balticu süsteemides) 

loodud kliendi isiklik konto, millel on tunnuskood. Selline konto on ette nähtud kliendi või kliendi esindaja esitatud AD 
Balticu kaupade tellimuste vastuvõtmiseks, arvestamiseks ja täitmiseks. AD Balticu kliendil võib olla mitu kliendikontot, 
mille kaudu saavad tellimusi esitada sama kliendi eri esindajad. 

5. Kampaanias osaleja – AD Balticu klient, kellel kampaania läbiviimise perioodil on sõlmitud kehtiv kliendileping AD 
Balticuga ja kes selle lepingu alusel ostab AD Balticult. Kuna AD Balticu kliendil võib olla mitu kliendikontot, loetakse iga 
kliendikonto eraldi kampaanias osalejaks ja osaleb kampaanias eraldi. Kampaanias ei saa osaleda AD Balticu töötajad 
ja nende pereliikmed. 

6. Kampaaniatooted – kampaania koostööpartnerite kaubamärkide alla kuuluvad kaubad ja teenused, mille omandamine 
annab õiguse saada loteriipileteid ja osaleda kampaanias. 

7. Loteriipilet – kampaania läbiviimise ajal loeb AD Baltic kliendi iga ostutellimust, mis sisaldab vähemalt ühte 
kampaaniatoodet, mille ostmiseks on väljastatud arve, üheks eraldi loteriipiletiks, mis osaleb loosimisel auhinna 
võitmiseks.  

8. Auhind – mitterahaline auhind RENAULT CLIO, mida saab kampaania käigus võita. 

ÜLDSÄTTED 

9. Kampaania läbiviimist korraldab AD Baltic UAB (AD Baltic). 
10. AD Baltic tasub täielikult auhinna eest ja maksab oma arvelt riigieelarvesse üksikisiku tulumaksu, mille maksmise 

kohustus võib füüsilisele isikule tekkida auhinna võitmisel. 
11. Kampaania läbiviimise periood on alates 22. oktoobrist 2018 kuni 31. märtsini 2019 (kaasa arvatud). 

KAMPAANIATOOTED 

12. Kampaanias osalevad järgmised kaubamärgid. 

Kampaanias osalevad 
kaubamärgid 

Kampaaniatooted 

SKF Kõik peale mootori jaotusosade 

TRW Kõik 

SACHS Kõik 

LEMFORDER Kõik 

MONROE Kõik 

BOSCH Kõik, v.a akud 

CONTITECH Kõik 

MANN-FILTER Kõik 

FILTRON Kõik 

EUROL Kõik 

CASTROL Kõik 

13. Kampaania läbiviimise ajal tähistatakse kampaaniatooted AD Balticu elektroonilises tellimiskeskuses ADCat 
kampaaniamärgiga. Erandid: mõned tabelis (ja eespool tekstis) toodud kaubad võivad AD Balticu otsusega 
elektroonilises tellimiskeskuses ADCat (kampaania ajal) jääda tähistamata või need tähistatakse hiljem või 

kampaaniamärk võidakse eemaldada – kõigil juhtudel tähendab see, et märgistamata kaup ei ole kampaaniatoode ja 

selle omandamisel ei anta loteriipiletit. Kampaanias osaleja, kes soovib kampaaniatoote osta enne selle tellimist, peab 
alati kontrollima, kas kaup on AD Balticu elektroonilises tellimiskeskuses ADCat tähistatud, või helistama AD Balticu 
klienditeeninduskeskusse ja veenduma, et toode on tähistatud. 

LOTERIIPILETITE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE  

14. Kampaania läbiviimise ajal saavad ja koguvad selles osalejad, kes on ostnud kampaaniatooteid, millele väljastatakse 
arveid, loteriipileteid. Loteriipiletid kogunevad kampaanias osalejate loteriipiletite kontodele AD Balticu elektroonilises 
tellimiskeskuses ADCat. Loteriipileti tunnusnumber on arve number. Kui kampaanias osaleja ostis kampaaniatoote ja sai 
sel viisil loteriipileti, kuid hiljem tagastas vähemalt ühe vastavasse tellimusse (arvesse) lülitatud kampaaniatoodetest, siis 
see loteriipilet tühistatakse ja loosimises ei osale. 

15. Loteriipiletid määratakse ja kantakse kampaanias osaleja kontole järgmisel tööpäeval. 
16. Kui klient omandas kampaaniatooteid, kuid hiljem tagastas mõned või kõik kampaaniatooted, siis ostu (ostu korral 

väljastatud käibemaksuarve number) ei peeta loteriipiletiks ja see ei osale enam kampaanias. 



2 

 

 PEAAUHINNA (AUTO) VÕITMINE 

17. Kampaanias osalejad võivad võita peaauhinna sõiduauto Renault Clio (mootor 0,9 Tce 75, varustus Alize, staatus: uus 
auto). Auhinna väärtuseks on 9600 eurot (üheksa tuhat kuussada eurot) koos käibemaksuga. 

18. Loosimise võitjad määratakse kindlaks pärast kampaania lõppu enne 30. aprilli 2019 eraldi ürituse käigus järgmisel viisil. 
18.1. Koostatakse loteriipiletite lõplik loend kõigist kehtivatest loteriipiletitest. 
18.2. Arvutiga valitakse juhuslikult välja üks võitja, st üks õnnelik loteriipilet. 
18.3. Pärast õnneliku loteriipileti kindlaksmääramist selgitatakse AD Balticu raamatupidamisandmete põhjal välja 

õnneliku loteriipileti omanik, st klient, kelle nimel tellimus esitati ja käibemaksuarve (mille number oli „õnneliku“ 
loteriipileti number) väljastati. Kindlaks tehakse kliendi (juriidiline või füüsiline isik) kontaktandmed. 

18.4. AD Balticu esindaja võtab võitjaga kontakti telefoni teel, teatab võidust ja lepib kokku auhinna üleandmise. Kui 
võitjaga pole võimalik kontakteeruda (võitja ei vasta telefonile või ei ole saadaval), püütakse temaga veel ühendust 
võtta 3 tööpäeva jooksul 3 korda eri aegadel. Kui kõik korduvad kontaktivõtmised ebaõnnestuvad, siis võit 
tühistatakse ja määratakse uus võitja samal viisil. 

18.5. Auhinna üleandmisel võib võitjast teha video või teda fotografeerida ning kujutisi ja teavet võitudest (auhinna 
kirjeldus) ja võitjast (nimi, linn, firma nimi, fotod, ettevõtte nimi ja kaubamärk) võib avalikustada. Kui auhinna võitja 
keeldub tema ja tema võitude kohta teabe avalikustamisest, siis auhind tühistatakse ja isik jääb ilma õigusest 
auhinnale, auhind antakse üle teisele uuesti määratud võitjale. 

18.6. Kui võitjate väljaselgitamise käigus tehakse kindlaks, et võitjal on võlgasid või muid tähtajaks tasumata summasid 
või ta ei täida oma kohustusi, on AD Balticul õigus võit tühistada või kehtestada tähtaeg (ja kohaldada lisatingimusi), 
millele auhinna üleandmine edasi lükatakse, ja selle tähtaja möödumisel tühistatakse võit, kui võlad ei ole tasutud 
ning kohustused ja/või muud tingimused täidetud. 

18.7. Selle kampaania auhinda ei vahetata raha ega muude väärtuste vastu. Kampaania raames välja pandud auhind 
antakse „nagu on“ põhimõttel. 

18.8. AD Baltic ega teised kampaanias osalejad ei vastuta selle kampaania raames üle antud auhindade toimimise, 
kvaliteedi ega tagatiste eest, nende kasutamise tagajärgede ega nende ootustele vastavuse eest. Auhindade 
kujutised kampaania reklaammaterjalides võivad erineda üleantud auhindade välimusest. Auhinna võitja võib 
sellest enne auhinna üleandmist keelduda. Pärast auhindade üleandmist ei võta AD Baltic, koostööpartnerid ega 
teised kampaanias osalejad endale mingit vastutust, kõik pretensioonid tuleb esitada eranditult auhindade tootjatele 
või teenuseosutajatele. 

 

MUUD SÄTTED 

19. Üldteave kampaania, auhindade ja kampaania tingimuste ning eeskirjade kohta avaldatakse AD Balticu veebisaidil 
www.adbaltic.ee. 

20. Teave osaleja kogutud kampaania loteriipiletite kohta, statistika ja muu teave, mis on mõeldud kampaanias osalejale 
isiklikult, avaldatakse kampaanias osaleja isiklikul kontol AD Balticu elektroonilises tellimiskeskuses ADCat. Teavet 
uuendatakse üks kord päevas (öösel). Kampaanias osaleja võib selle teabe saada ka temaga töötavalt AD Balticu 
esindajalt või telefoni teel, helistades AD Balticu klienditeeninduse spetsialistidele. 

21. Pärast auhinna võitjaga ühenduse võtmist ja talle võidust teada andmist lepitakse võitjaga kokku auhinna kättesaamise 
osas. Võitjalt ei küsita isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui see on vajalik auhinna kättetoimetamisaadressi 
täpsustamiseks. 

22. AD Baltic jätab endale õiguse keelduda auhinna üleandmisest või arvata kampaanias osaleja kampaaniast välja, kui 
kampaanias osaleja rikkus neid reegleid ja/või kampaanias osalemise eeskirju, rikkudes Leedu Vabariigi seadusi, ja/või 
osales tegevuses, mida võib pidada pettuseks, põhjustades tahtlikult kahju AD Balticule, koostööpartneritele või teistele 
kampaanias osalejatele. 

23. AD Balticul on õigus teha nendes kampaania tingimustes ja eeskirjades muudatusi, teavitades neist muudatustest 
vähemalt 3 päeva ette samal viisil, nagu need eeskirjad olid avaldatud. 

http://www.adbaltic.ee/

