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KAMPAANIA TINGIMUSED
1. ÜLDSÄTTED 1.1. Inter Cars Eesti Aasia kampaania autotöökodadele (edaspidi „Kampaania”) algab 01.08.2017 ja lõpeb 31.01.2018 (edaspidi 

„Periood“).
1.2. Kampaaniat korraldab Inter Cars Eesti OÜ, registrikood 12766718, asukoht Kanali tee 12, 10112 Tallinn (edaspidi „Korraldaja“).
1.3. Kampaania läbiviimise korra on Korraldaja kehtestanud Kampaania tingimustes.
1.4. Kampaania on suunatud ainult sõiduautode kategooriale, st käesolev Kampaania laieneb sõiduautode varuosade, õlide, 
määrdeainete ja rehvide ostule. 
1.5. Kampaania on suunatud ainult autotöökodadele.

2.1. Korraldaja annab Kampaania lõpus välja 3 (kolm) auhinda, milleks on 3 (kolm) reisi Aasiasse (edaspidi „Auhinnareis“). Tegemist 
on kolme üksikpiletiga.
2.2. Väljaloositav Auhinnareis sisaldab:
2.2.1. lennupileteid edasi-tagasi ümberistumistega;
2.2.2. majutust kahekohalises toas (kahe voodiga tuba) neljatärnihotellis või võrdväärses hotellis;
2.2.3. kolmekordset söögikorda (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök);
2.2.4. erinevaid ekskursioone.
2.3. Auhinnareis toimub maikuus 2018. a. Korraldajal on õigus kehtestada täpsed Auhinnareisi toimumise kuupäevad. 
2.4. Võitjad peavad reisijate andmed Korraldajale teatama hiljemalt 16.02.2018.
2.5. Võitjad peavad tagama enda kehtivate reisidokumentide ja vajadusel ka viisa/turistikaardi olemasolu.
2.6. Võitjatele on soovituslik vormistada ka reisikindlustus, mille eest tasuvad võitjad ise.
2.7. Võitjad peavad tagama enda tarbeks piisavate rahaliste vahendite olemasolu reisiperioodiks.
2.8. Korraldaja ei vastuta Auhinnareisi ärajäämise eest võitjast tulenevatel põhjustel.
2.9. Kui Auhinnareis hilineb või jääb ära Korraldajast mitteolenevatel põhjustel, ei korva Korraldaja reisikahjusid ega uute piletite 
vormistamisega seotud kulutusi.
2.10. Ühel võitjal on õigus ainult ühele Auhinnareisile. Auhinnareisi ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.
2.11. Auhinnareisi kasutamisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ning esitab 
vajadusel võitja andmed asjakohastele ametiasutustele.

3.1. Kampaanias osalevad juriidilised isikud, kes ostavad Korraldajalt Perioodi jooksul Kampaania tingimuste punktis 1.4 toodud 
tooteid ning on registreerinud ennast kliendina (antud Kampaania puhul autotöökojana) Korraldaja elektroonilises andmebaasis 
(edaspidi „Klient“).
3.2.  Auhinnareisi saavad 3 (kolm) järjestikkust Klienti, kelle igaühe summaarne ostusumma (ilma käibemaksuta) on Perioodi 
jooksul kõige suurem ja ületab 10 000 (kümmet tuhandet) eurot (ilma käibemaksuta) Perioodi jooksul.
3.3. Juhul, kui Klient tagastab Kampaania raames ostetud toote, sh pärast Kampaania tulemuste väljakuulutamist, siis sellise 
toote maksumus arvestatakse Kampaania tingimuste punktis 3.2 toodud summaarsest ostusummast maha. Klient on teadlik, et 
sellisel juhul võib ta ka pärast Kampaania tulemuste väljakuulutamist Auhinnareisile mitte enam kvalifitseeruda ja sellisel juhul 
võidakse Auhinnareis anda nimekirjas järgnevale Kliendile.
3.4. Juhul kui ostu vormistamisel on ostu eest maksja ja saaja eri isikud, osaleb Kampaanias ostu eest maksja.
3.5. Kampaanias ei või osaleda: 
3.5.1. Korraldajaga seotud isikud, sh omanikud, juhatuse liikmed, töötajad ja/või nende perekonnaliikmed;
3.5.2. Korraldaja esindustega seotud isikud, sh omanikud, juhatuse liikmed, töötajad ja/või nende perekonnaliikmed;
3.5.3. konkureerivate kaupade maaletoojad ega nendega seotud isikud. Konkureerivate kaupade maaletoojad on isikud, kelle 
tooted konkureerivad otseselt või kaudselt Korraldaja poolt müüdavate toodetega.
3.6. Kampaania kehtib ainult Eesti Vabariigi territooriumil ja selles saavad osaleda ainult Eesti Vabariigis registreeritud äriühingud.  
3.7. Kampaanias osalemiseks Kliendil ei tohi olla tähtaja ületanud ostuarveid. 

4.1. Auhinnareisi võitjad tehakse kindlaks pärast Perioodi lõppu ja pärast ostetud toodete eest maksmise kohta arvestuse 
tegemist. 
4.2. Võitjaid teavitatakse e-posti või telefoni teel. Võitja nimi võidakse avaldada pärast võitja teavitamist Inter Cars Eesti Facebooki 
lehel ja Internetis www.intercars.ee.
4.3. Võitjad kohustuvad auhinnareisi vastuvõtmist kirjalikult kinnitama hiljemalt 09.02.2018. Pärast nimetatud tähtaega aegub 
võitjal õigus Auhinnareisile ning Auhinnareis võidakse anda nimekirjas järgnevale Kliendile.
4.4. Võitjatelt Auhinnareisi vastuvõtmise kohta tulevat teadet loetakse ühtlasi Kampaania Korraldajale antud loaks kasutada võitja 
nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjatele selle eest lisatasu maksmata ja vastavat kokkulepet 
sõlmimata.
4.5. Korraldajal on õigus ühepoolselt ja igal ajal eemaldada Kampaaniast osaleja, kui tuvastatakse käesoleva Kampaania 
tingimuste rikkumine või nende kuritarvitamine. 
4.6. Juhul kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valed või ebatäpsed andmed, 
samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu võitjaga tema edastatud kontaktandmetel kontakti saada jms), 
mis ei ole tingitud Korraldajast, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osalejate Auhinnareisi loosimisest või kasutamisest 
kõrvalejäämise eest. 
4.7. Korraldajal on õigus osalejatele etteteatamata teha Kampaania tingimustes muudatusi või täpsustusi või lõpetada 
Kampaania. Sellekohane informatsioon edastatakse osalejatele viivitamatult elektronpostiga või tehakse avalikuks Internetis 
aadressil  ja loetakse sellest hetkest teatavaks tehtuks. www.intercars.ee

5.1. Kampaanias osalejatel ei ole õigust avaldada informatsiooni Kampaania tingimuste, tulemuste, auhindade, Kampaania 
kulgemise, teiste osalejate ega Korraldaja kohta. 
5.2. Korraldaja hoiab talle Kampaania raames teatavaks saanud isikuandmeid saladuses ja lähtub isikuandmete töötlemisel 
kehtivatest nõuetest.
5.3. Iga osaleja kinnitab oma osavõtuga, et on tutvunud ja nõustub Kampaania tingimustega.
5.4. Lisainformatsiooni kampaania kohta saab e-posti aadressil turundus@intercars.eu.
5.5. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi. Kõik kampaaniaga seotud 
pretensioonid tuleb saata e-posti aadressil Pretensioonid vaadatakse läbi hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva turundus@intercars.eu. 
jooksul alates nende saabumisest nimetatud e-posti aadressile.
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