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KAMPAANIA „MEISTRITE LIIGA“ TINGIMUSED JA EESKIRJAD 
 
1. Selle dokumendiga on määratletud AD Baltic korraldatud kampaania Meistrite liiga tingimused, mis kehtivad alates 1. 

novembrist 2018. 

KASUTATUD MÕISTED 

2. AD Baltic – UAB AD Baltic (Leedu), AD Baltic SIA (Läti) ja AD Baltic AS (Eesti). 
3. Kampaania – AD Balticu ja koostööpartnerite poolt korraldatud kampaania Meistrite liiga, kus saab osaleda vastavalt 

selles dokumendis sätestatud tingimustele ja eeskirjadele ning osalejad võivad saada AD Balticu müüdavatele kaupadele 
ja teenustele (Leedus, Lätis ja Eestis) allahindlust ning võita ja saada selles kampaanias välja pandud auhindu. 

4. Koostööpartnerid – kolmandad isikud, kes pakuvad AD Balticule selles kampaanias müüdavaid ja osalevaid 
kampaaniatooteid. Mõned koostööpartnerid võivad selle kampaania raames auhindu välja panna ja üle anda. 

5. 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. 

6. Kampaanias osaleja – AD Balticu klient, kellel kampaania läbiviimise perioodil on sõlmitud kehtiv kliendileping AD 
Balticuga ja kes selle lepingu alusel ostab AD Balticult kampaaniatooteid ning on andnud AD Balticule kehtiva nõusoleku 
otseturunduseks ja profiilide koostamiseks. 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. 

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

8. AD-punktid – kampaania läbiviimise ajal omistatakse kampaanias osalejale kampaaniatoodete ostmisel AD-punkte, 
mida kasutatakse auhindade võitjate ja võidetud AD-cashback‘i summa määramiseks. 

9. CASTROL AD-punktid – CASTROLi kampaaniatoodete ostmisel kampaania läbiviimise ajal omistatakse kampaanias 
osalejale CASTROL AD-punkte, mida kasutatakse neljanda etapi auhinna (reis kahele) võitja määramiseks. 

10. AD-cashback – lojaalsusauhind, mida kampaania käigus saab võita. AD-cashback koosneb AD Balticu 
lojaalsuskampaania punktidele vastavast summast, millele viidatakse kui „AD-rahale“ ja mis kantakse kampaanias 
edukalt osaleja AD Balticu lojaalsuskampaania kontole. Lojaalsuspunkte hallatakse ja kasutatakse vastavalt AD Balticu 
lojaalsuskampaania avaldatud tingimustele ja eeskirjadele (www.adbaltic.lt, www.adbaltic.ee). 

11. Auhinnad – selle kampaania ja lojaalsuspunktide (AD-cashback) raames antavad mitterahalised auhinnad, mida 
kampaanias osaleja saab kampaania tingimuste täitmisel võita, omandades seega õiguse saada auhind. 

ÜLDSÄTTED 

12. Kampaania läbiviimist korraldab AD Baltic koos koostööpartneritega. 
13. Kampaanias osalevad AD Baltic ja koostööpartnerid maksavad täies ulatuses kinni nende välja pandud auhinnad, 

annavad neid üle ja võivad maksta oma arvelt riigieelarvesse üksikisiku tulumaksu, mis võib tekkida auhinna üleandmisel 
füüsilisele isikule. 

14. Kampaania läbiviimise periood on alates 1. novembrist 2018 kuni 31. märtsini 2019 (kaasa arvatud). 

KAMPAANIATOOTED 

15. 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 

16. 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 punkte. 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. 

http://www.adbaltic.lt/
http://www.adbaltic.ee/
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PUNKTIDE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE  

17. Kampaania läbiviimise ajal omistatakse kampaaniatoodete ostmisel kampaanias osalejale kahte tüüpi punkte. 
17.1. AD-punktid – kampaaniatoodete omandamisel arvestatakse ja omistatakse AD-punkte, mille summa võrdub 

ostetud kampaaniatoodete eest makstud rahasummaga. AD-punktid kogunevad ja neid töödeldakse kampaanias 
osalejate AD-punktide erikontol. Kalendrikuu jooksul (kampaania läbiviimise ajal) kampaaniatoodete omandamise 
eest saadud AD-punktid kuuluvad sellesse kalendrikuusse. Igal kalendrikuul hakkavad AD-punktid kogunema 
uuesti ja neid arvestatakse ainult sellel kalendrikuul tehtud ostude eest. Eelmisel kuul tehtud ostude eest 
kogunenud AD-punktid tühistatakse ja need ei mõjuta järgmisi ajavahemikke (järgmisi kuid).  

17.2. CASTROL AD-punktid – kaubamärgi CASTROL alla kuuluvate kaupade ostmisel kuni 31. detsembrini 2018 
arvestatakse CASTROL AD-punkte, mille summa võrdub rahasummaga, mis on makstud ainult nende CASTROLi 
kaupade eest. 

 
Näiteks tellib kampaanias osaleja AD Balticust kaupu summas 123,45 € (koos käibemaksuga), sh kampaaniatooteid 
summas 101,86 € (koos käibemaksuga), mis omakorda sisaldavad CASTROLi kaupu summas 50,56 € Sellisel juhul 
määratakse kampaanias osalejale punkte järgmiselt: 

• 101,86 AD-punkti – kuna nii palju maksid kõik tellimuse kampaaniatooted; 

• 50,56 CASTROL AD-punkti – kuna nii palju maksid CASTROLi kaubad kampaaniatoodete hulgas; 
 

18. Punktid määratakse ja kantakse kampaanias osaleja kontole järgmisel tööpäeval. 
19. Kui klient omandas kampaaniatooteid ja sai punkte, kuid hiljem tagastas mõned või kõik kampaaniatooted (mille eest 

talle määrati punkte), arvestatakse vastav punktide arv punktikontolt maha. Kui kontol olevatest punktidest ei piisa (need 
on kampaania tingimuste kohaselt juba ära kasutatud), võib punktikontole ilmuda negatiivne jääk. 

20. Esimese ja teise etapi saavutamiseks vajalike AD-punktide hulga määrab AD Baltic iga kampaanias osaleja korral omal 
äranägemisel, lähtudes mõistlikkuse ja heausksuse kriteeriumidest, analüüsides kampaanias osaleja tellimuste ajalugu, 
aga samuti tema potentsiaali ja rakendatud jõupingutusi koostöö ja partnerluse tagamiseks ning vastastikuse äritegevuse 
kasvuks. 

ESIMENE ETAPP – AD-CASHBACK’I VÕITMINE 

21. Kui kalendrikuu jooksul koguneb esimese etapi saavutamiseks vajalik (näidatud või sellest suurem) AD-punktisumma, 
määratakse ja arvestatakse järgmise kuu 20. kuupäevaks kampaanias osalejale AD-cashback: selle kampaanias osaleja 
AD-raha kontole kantakse summa, mis võrdub 5 (viie) protsendiga möödunud kuu jooksul kogunenud AD-
punktisummast. 

22. Kampaanias osaleja saab kasutada selle kampaania raames omandatud AD-raha, nagu ka teiste kampaaniate käigus 
omandatud AD-raha, st saada AD Balticult kaupade ostmisel allahindlust vastavalt avaldatud AD Balticu 
lojaalsuskampaania (varem „AD kinkekaart) tingimustele ja eeskirjadele (www.adbaltic.lt, www.adbaltic.ee). 

23. Kui mingil põhjusel kantakse kampaanias osaleja AD-punktide või AD-raha kontole ülemäärased summad, võib need 
ülalnimetatud kontodelt maha võtta, vähendades vastavalt kontode jääki. Sellise vähendamise korral võib moodustuda 
ka negatiivne jääk, sellisel juhul negatiivset jääki ei tühistata. 

TEISE ETAPI AUHINDADE VÕITMINE 

24. AD Baltic määrab igale kampaanias osalejale eraldi, millise auhinna võib kampaanias osaleja teise etappi jõudmisel 
saada. Kampaanias osaleja võib selle teabe leida, logides kampaania läbiviimise ajal sisse oma kontole AD Balticu 
elektroonilises tellimiskeskuses ADCat või helistades AD Balticu klienditeeninduskeskusesse. 

25. Pärast kalendrikuu lõppu, enne jooksva kuu 20. kuupäeva, tehakse kindlaks, kas kampaanias osaleja on kogunud 
(eelmisel kuul) teise etapi saavutamiseks vajaliku AD-punktide arvu. Kui vajalik AD-punktide arv on kogutud, määratakse 
kampaanias osalejale ja antakse talle üle teise etapi auhind (ja samuti AD-cashback). 

KOLMANDA ETAPI AUHINDADE VÕITMINE 

26. AD Baltic, püüdes anda kõigile kampaanias osalejatele võrdsed võimalused kolmanda etapi auhinna võitmiseks, lähtudes 
mõistlikkuse ja heausksuse kriteeriumidest, analüüsides iga kampaanias osaleja individuaalset tellimuste ajalugu ning 
tema potentsiaali ja rakendatud jõupingutusi koostöö, partnerluse ja ettevõtete vastastikuse ärikasvu tagamiseks, jagab 
kõik kampaanias osalejad eraldi rühmadesse. 

27. Kampaania läbiviimise ajal korraldatakse igas kalendrikuus igas rühmas eraldi turniirid, et anda võimalus kolmanda etapi 
auhindade võitmiseks. 

28. Kolmanda etapi auhind on nutitelefon iPhone. AD Balticu poolt erinevatele rühmadele välja pandud iPhone’id võivad 
erineda. 

29. Kampaanias osaleja, kes oma rühmas kogus kalendrikuu jooksul suurima AD-punktide hulga, on saavutanud kolmanda 
etapi ja saab õiguse kolmanda etapi auhinna saamiseks. 

30. Logides kampaania läbiviimise ajal sisse oma kontole AD Balticu elektroonilises tellimiskeskuses ADCat või helistades 
AD Balticu klienditeeninduskeskusesse, võib kampaanias osaleja saada järgmist teavet: 
30.1. millise kolmanda etapi auhinna (millise telefonimudeli iPhone) ta võib võita; 
30.2. milline on tema koht (järjekorranumber) turniiritabelis ja kui palju AD-punkte on kogunud rühma liider. Andmeid 

uuendatakse kord päevas. 
31. Pärast kalendrikuu lõppu ja enne jooksva kuu 20. kuupäeva koostatakse iga rühma osalejate lõplik turniiritabel 

(möödunud kuu kohta), määratakse rühma liider ja antakse talle üle auhind. 

http://www.adbaltic.lt/
http://www.adbaltic.ee/
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NELJANDA ETAPI AUHINNA VÕITMINE 

32. Kampaania läbiviimise ajal kuni 31. detsembrini 2018 (kaasa arvatud) toimub CASTROLi eriturniir, kus saab võita 
neljanda etapi auhinna – tutvumisreisi Inglismaale ja osalemise mootorispordile pühendatud programmis Renault Sport 
Formula OneTM (kahele inimesele, kolm päeva, veebruar 2019). 

33. Neljanda etapi auhinna saab võita ainult üks kampaanias osaleja. Võitja võib valida kaaslase (teise isiku, kes teda reisil 
saadab) omal äranägemisel. 

34. Neljanda etapi auhinna paneb välja ja annab selle võitjale üle ettevõte Mentum AS, mis on registreeritud Eestis ja esindab 
kaubamärki CASTROL. 

35. CASTROLi turniiri ajal saab kampaanias osaleja kaubamärgi CASTROL alla kuuluvate kampaaniatoodete ostmise eest 
lisaks CASTROL AD-punkte, mis kogunevad akumuleeritud CASTROL AD-punktide kontole (oma kontol). 

36. Logides kampaania läbiviimise ajal sisse oma kontole AD Balticu elektroonilises tellimiskeskuses ADCat või helistades 
AD Balticu klienditeeninduskeskusesse, saab kampaanias osaleja teada, milline on tema koht (järjekorranumber) 
CASTROLi turniiritabelis ja kui palju CASTROL AD punkte on kogunud rühma liider. Andmeid uuendatakse kord päevas. 

37. Pärast CASTROLi turniiri lõppemist valmib 22. jaanuariks lõplik CASTROLi turniiritabel ja määratakse kindlaks selle liider 
– kampaanias osaleja, kes on kogunud suurima hulga CASTROL AD-punkte ja kes loetakse jõudnuks neljandasse etappi 
ning kellele antakse üle neljanda etapi auhind. 

TEABE ESITAMINE 

38. Üldteave kampaania, auhindade ja kampaania tingimuste ja eeskirjade kohta avaldatakse AD Balticu veebisaidil 
www.adbaltic.lt (www.adbaltic.ee). 

39. Kampaanias osalejale isiklikult edastatav teave tema eesmärkide kohta – esimese ja teise etapi saavutamiseks vajalike 
punktide arv, samuti teave auhindade kohta, mille ta saab võita, kui ülalnimetatud eesmärgid on saavutatud, tema 
kogutud punktid, statistika ja muu kampaanias osalejale isiklikult mõeldud teave 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. 

40. Auhinna võitjate määramise järel teavitab AD Balticu esindaja (võitjaga töötanud AD Balticu turundusosakonna juhataja 
või esindaja) telefoni teel 5 tööpäeva jooksul iga võitjat tema võidust. AD Baltic võtab ühendust kliendi esitatud 
kontaktandmete alusel. Auhinna võitjaga püütakse kontakteeruda 3 päeva jooksul 3 korda erinevatel aegadel (tööajal). 
Kui kõik korduvad kontaktivõtmised ebaõnnestuvad, siis võit tühistatakse. Kui ei õnnestunud ühendust võtta kolmanda 
ja neljanda etapi auhindade võitjatega, siis nende võidud tühistatakse ja auhinnad lähevad automaatselt üle turniiritabeli 
järjekorras järgmistele kampaanias osalejatele. 

41. Vastutav isik kontakteerub auhinna võitjaga, teavitab teda võidust ja lepib kokku auhinna üleandmise. Võitja ei ole 
kohustatud esitama oma isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui on vaja täpsustada auhinna kohaletoimetamise aadressi. 

AUHINDADE ÜLEANDMISE KORD 

42. Esimese etapi võit (AD-cashback) kantakse automaatselt üle võitnud osaleja AD-raha kontole tema isiklikul kontol (AD 
Balticu elektroonilises tellimiskeskuses ADCat). Võidetud AD-cashbacki auhinna väärtus näidatakse eurodes ja AD-
cashbacki võitjal (AD-raha omanikul) on õigus selle väärtuse ulatuses saada AD Balticult kaupade ostmisel allahindlust. 

43. Teise etapi võitu (reklaamitarvikud: T-särgid, džemprid ja koostööpartnerite kaubamärkidega muu atribuutika) ei loeta 
auhinnaks. Sellised võidud saadetakse ja antakse võitjale üle koos järgmise tellimusega AD Balticult. 

44. Teise etapi auhinnad (meelelahutus, reisid, kutsed üritustele, teenused) antakse võitjatele üle kinketšekina, kupongina, 
kutsena või mõne muu dokumendina, mille alusel selle omanik omandab õiguse saada teenuseid kolmandatelt isikutelt. 
AD Baltic saadab need auhinnadokumendid võitjatele e-postiga (PDF-formaadis) või võitjaga töötanud AD Balticu 
esindaja annab isiklikult üle paberile väljaprinditud kinketšeki, kupongi, kutse või muu dokumendi. 

45. Kolmanda etapi auhinnad (nutitelefonid) annab kõigile võitjatele üle vastava kliendiga töötav AD Balticu esindaja. 
46. Neljanda etapi auhinna (reis Inglismaale kahele) võitjale annab AD Baltic teavet reisi korraldaja ja väljapanija kohta ning 

edastab võitja andmed ka selle auhinna väljapanijale, Eestis registreeritud ühingule Mentum AS. Auhinna väljapanija 
esindaja kontakteerub otse auhinna üleandmise ja isiku tulumaksu tasumise küsimustes (kui auhinna on võitnud füüsiline 
isik). 

47. Üle 200 € suuruse auhinna üleandmisel peab osalema võitja või tema volitatud esindaja, kes allkirjastab ja kinnitab 
üleantavate auhindade üleandmise-vastuvõtmise akti. 

48. 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. Kolmanda või neljanda etapi auhindade tühistamise korral loetakse uueks võitjaks 
teine kampaanias osaleja, kes on turniiritabelis järgmisel kohal. 

49. 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. 

50. Selle kampaania võite ja auhindu (AD-cashback, kinketšekid, füüsilised auhinnad ja muud väärtused) ei vahetata raha 
ega muude väärtuste vastu. Kui AD Balticul ei ole objektiivsetel põhjustel võimalust mõnda võitu saada ning anda see 
võitjale üle, on AD Balticul õigus omal äranägemisel see võit välja vahetada teise vastu või seda mitte üle anda. 

51. Selle kampaania raames välja pandud auhinnad antakse üle nende algsel kujul. AD Baltic, koostööpartnerid 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 

http://www.adbaltic.lt/
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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 

52. Pärast võitjale auhinna üleandmist deklareerib ja tasub AD Baltic üksikisiku tulumaksu, kui üksikisiku tulumaksu tasumise 
kohustus tuleneb auhinna välja andnud riigi (Leedu, Läti või Eesti) seadustega sätestatud korrast. Neljanda etapi 
auhinnaga (reis) seotud maksukohustused (deklareerimine ja maksude tasumine) jäävad auhinna võitjale. AD Baltic ja 
koostööpartnerid ei võta endale vastutust, kui auhinna saajal tekivad tegelikult saadud auhinna tõttu hiljem mis tahes 
maksukohustused. 

53. 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. 

54. 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. 


