Riia

10. oktoober 2020
LOTERII TINGIMUSED

1. Monsteri energiajookide edasimüüja

Coca-Cola HBC Igaunija

2. Loterii korraldaja

SIA BSMS
Reg-kood: Nr. LV40003471367
Jur. aadress: Dēļu 4-8, Riia, LV-1004
Faktiline aadress: Dēļu 4-8, Riia, LV-1004

3. Loterii toimumise territoorium: loterii toimub kõigis Olerexi teenindusjaamades kogu Eesti
Vabariigi territooriumil.
4. Loterii toimumise aeg: alates 1. kuni 31. detsembrini 2020.
5. Loteriis saab võita järgmisi auhindu:
Nimetus
Komplekt: arvutimänguri tool
Monster ja minikülmkapp

Auhindade
arv

Ühe auhinna
väärtus, eurot
(koos KMga)

Koguväärtus,
eurot (koos
KMga)

3 tk

€ 238,30

€ 714,90

6. Ostke ükskõik milline Monsteri energiajoogi toode Olerexi teenindusjaamast kogu Eesti
territooriumil. Registreerige kviitung tasuta internetis aadressil www.monsterenergylottery.com,
osalege loosimises ja võitke auhindu 5. punktis kirjeldatud auhinnafondist! Loteriis on lubatud osaleda
vähemalt 18-aastastel isikutel. Kampaania korraldaja jätab endale õiguse ettenägematute asjaolude
korral asendada auhinnad samaväärsete auhindadega.
Kampaaniatooteid saab osta alates 1. kuni 31. detsembrini 2020. Loteriis osalemiseks saab registreeruda
alates 1. detsembrist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 kella 24.00-ni.
6.1. Kampaania hõlmab järgmisi Monsteri energiajoogi tooteid:

Monster Energy EE/LV/LT – 12/500ml
Monster Rossi EE/LV/LT – 12/500ml
Monster Energy EE/LV/LT – 12/553ml
Monster Red Ultra EE/LV/LT – 12/553ml

5060335636225
5060335636270
5060335636263
5060517884062

Monster Zero Ultra EE/LV/LT – 12/500ml

5060337502085

Monster Red Ultra EE/LV/LT – 12/500ml

5060337502511

MONSTER ENERGY LH44 EE/LV/LT – 12/500ml

5060337508780

Monster Energy Punch Mixxd EE/LV/LT 12/500ML
MONSTER JUICED MANGO LOCO EE/LV/LT
12/500ML

5060517887148
5060639121489
5060639127764

Monster Energy Pipeline Punch LT/LV/EE 12/500ml
5060639128570
Monster Energy Ultra Paradise LT/LV/EE 12/500ml
MONSTER ULTRA VIOLET EE/LV/LT 12/500ML

5060639122097

6.2. Pärast loteriitoote ostmist saab ostja registreeruda järgmiselt:
internetis aadressil www.monsterenergylottery.com, sisestades ees- ja perekonnanime, telefoni, vanuse,
tšeki numbri või tšeki pildi.
6.3. Registreerudes õigesti internetis aadressil www.monsterenergylottery.com, saab osavõtja kohe
osavõtu kohta kinnituse „Aitäh, registreerumine oli edukas, palun hoidke ostutšekk alles! Soovime edu
loosimisel!“, mis on registreerumise kinnitus.
6.4. Üks osavõtja võib loteriis osaleda korduvalt, ostes korduvalt loteriitooteid ja registreerudes 6. punktis
kirjeldatud korras.
6.5. Loosimisel osalevad kõik õigesti saadetud internetis registreerumised vähemalt 18-aastaste isikute
poolt, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või Eesti Vabariigi alalise elamisloaga elanikud ja saavad ette
näidata kehtiva ID-kaardi või passi.
6.6. Loteriis registreerudes nõustub osavõtja, et loterii korraldaja või tellija töötleb isikuandmeid selle
tarbijamängu korraldamise vajadusteks, samuti isiku ees- ja perekonnanime ning tšeki numbri
avaldamisega veebisaidil www.monsterenergylottery.com võitjate teatavaks tegemisel. Registreeruja
võtab endale täieliku vastutuse tõese teabe esitamise, selle koostamise täpsuse ja sisestamisvigade eest.
7. Osavõtjate panus:
Loteriis osalemiseks peab osavõtja registreeruma 6. punktis kirjeldatud korras.
8. Võitjate määramine
8.1. Auhinnad loositakse välja 4. jaanuaril 2021. Iga võitja võidab ühe loetelus nimetatud auhindadest.
9. Võitjate teavitamine
9.1. Võitjaid teavitatakse isiklikult, helistades või saates SMSi loteriile esitatud telefoninumbrile 3 tööpäeva
jooksul pärast loosimist.
9.2. Võitjate täielik nimekiri avaldatakse veebisaidil www.monsterenergylottery.com 5. jaanuaril 2021.
10. Auhindade kätteandmine
10.1. Auhinnad antakse kätte agentuuris Magna Labor OÜ Madara 27, Tallinn. Võitja saab auhinna kätte,
esitades isikut tõendava dokumendi ja loteriitoote ostutšeki ning allkirjastades eelnevalt koostatud
üleandmis-vastuvõtuakti. Pärast selle akti allkirjastamist ei või võitja esitada loterii tellija või organiseerija
suhtes auhinna kohta pretensioone.
10.2. Võitjad peavad auhinna välja võtma 29. jaanuariks 2021.

10.3. Auhinnad, mida ei võeta välja 29. jaanuariks 2021, jäävad loterii tellija SIA Coca-Cola HBC Igaunija
omandisse
10.4. Ettenägematute asjaolude korral võib auhindade tarnimine hilineda. Sel juhul teavitab kampaania
korraldaja sellest võitjaid registreerumisel sisestatud telefoninumbrile saadetud SMSiga.
10.5. Võite ei vahetata välja samaväärse rahasumma, Monsteri energiajookide ega teiste Olerexi toodete
vastu.
10.6. Kõik võidu saamisega seotud maksud, kui need on kehtestatud, tasub võidu saaja.
11. Loteriis ei tohi osaleda SIA Coca-Cola HBC Igaunija ega Magna Labor OÜ töötajad ja nende
pereliikmed. Kui seda tingimust rikutakse ja loosimise mõneks võitjaks saab isik, kellel ei ole õigust
loosimises osaleda, on loterii korraldaja kohustatud selle isiku võitjate nimekirjast eemaldama.
12. Loterii täistingimused on saadaval veebisaidil: www.monsterenergylottery.com.
12.1. Üldist teavet loterii kohta saab Magna Labor OÜst, Madara 27, Tallinn, või telefonil +372 5145369
tööpäeviti alates kella 10.30-st kuni 17.00-ni.
13. Loterii korraldaja hoiatab, et reklaamimaterjalides sisalduval teabel loterii kohta on ainult informatiivne
iseloom.

