Kampaania „Maksa mTaskuga ja võida“ tingimused

1. Telia Eesti AS kampaania „Maksa mTaskuga ja võida" (edaspidi Kampaania) toimub
perioodil 09.04.2019 - 19.05.2019 (edaspidi Kampaaniaperiood).
2. Kampaanias saavad osaleda kõik mTasku mobiilrakenduse kasutajad, kes Kampaaniaperioodil
tasuvad ostu eest mTaskut kasutades. Iga nädal loosib Telia Kampaanias osalejate vahel välja
järgmised auhinnad:
2.1 Üks Samsung Galaxy A6 väärtusega à 200 € (kokku läheb Kampaaniaperioodil osalejate
vahel loosimisele 6 telefoni);
2.2 Üks 100 € Partner kinkekaart (kokku läheb Kampaaniaperioodil osalejate vahel loosimisele
6 kinkekaarti);
3. Kampaanias osalejate vahel loosib Telia juhuslikkuse alusel iga nädal välja võitjad ja võtab
võitjaga ühendust ning annab teada auhinna kättesaamise viisi;
4. Auhinna väljastamine toimub isiklikult Kampaania võitjale või seaduslikule esindajale, võitu ei
väljastata kolmandatele isikutele. Korraldaja esindajal on õigus küsida auhinna võitjalt isikut
tõendavat dokumenti, mis on vajalik veendumaks, et auhind teostatakse õigele võitjale;
5. Võitjal on võimalik auhind kätte saada kuni 31.05.2019;
6. Kui auhinna võitaga ei ole Korraldajast mitteolenevatel põhjustel võimalik ühendust saada
hiljemalt 31.05.2019, on Korraldajal õigus teha uus loosimine või jätta auhinnad välja andmata;
7. Kui korraldaja on saanud auhinna võitjaga ühendust ja kokku leppinud auhinna väljastamise
aja ja koha, kuid sellest hoolimata auhinna võitja ei tule auhinnale järgi, hoiab korraldaja
auhinna alles kaks nädalat. Selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ja korraldajal
on õigus jätta talle auhind välja andmata;
8. Kampaania auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas;
9. Kampaanias ei saa osaleda Telia Eesti AS töötajad. Kui nimetatud ettevõtete töötaja on siiski
Kampaanias osalenud ja ta osutub võtjaks, tulemus tühistatakse ja korraldaja teeb uue
loosimise;
10. Korraldajal on õigus vääramatu jõu või muude erakorraliste asjaolude ilmnemisel Kampaania
ühepoolselt katkestada, avaldades vastava teate oma mTasku kodulehel;
11. Korraldajal on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt igal ajal täiendada ja muuta.
Muudatused loetakse Kampaanias osalejatele teatavaks tehtuks alates nende paigutamise
hetkest mTasku kodulehele;
12. Kampaania kohta tekkivate küsimuste korral tuleb pöörduda lähimasse Telia esindusse või
helistada Telia kliendiinfo telefonil 639 7130 või kirjutada e-postiaadressil info@telia.ee.

