Üldpõhimõtted ja tingimused
Kaubandusliku loterii „MYNTHON loterii“ tingimused
1. Loteriikaupade turustaja Tridens AS, Reg. No.: 10078641, juriidiline aadress:
Lõõtsa tn 8, 11415 Tallinn, edaspidi: turustaja.
2. Loterii korraldaja: Partizanas OÜ, reg-nr 11698825, aadress Weizenbergi 19,
10150 Tallinn, Eesti (edaspidi korraldaja)
3. Loterii toimumise territoorium: kõik loteriikaupu müüvad müügikohad Eesti
Vabariigi territooriumil. Loteriis võib osaleda iga Eesti Vabariigi elanik, kes on
vähemalt 18 (kaheksateistkümne) aasta vanune.
3.1. Loteriikaup: mis tahes vähemalt 1 (üks) Mynthon´i toode koos loterii märgisega
(kleebis), mis on müügikohtades saadaval.
4. Loterii toimumise periood
4.1.Loterii alguskuupäev: 1.november.2020. Loterii lõppkuupäev: 30. november 2020.
4.2. Loterii registreerimisperiood: alates 1.november.2020 kuni 29.november 2020
5. Auhinnafond

Auhind

Arv

Ühe auhinna
väärtus
(eurodes)

Auhindade
koguväärtus
(eurodes)

Mynthon toodete komplekt

4

9,50 eur

38,00 eur

Ninebot by Segway Kickscooter ES2

1

439,00 eur

439,00 eur

Ninebot by Segway Kickscooter E25E

2

439,00 eur

878,00 eur

Auhinnafondi koguväärtus eurodes koos km-ga:

1355,55 eur

6. Loteriikaupade (mida ostes saab loteriis osaleda) arv ei ole mõistlikust nõudlusest
lähtudes piiratud.
6.1. Loteriikaubad võivad olla müügil ka enne või pärast punktis 4 sätestatud perioode,
kuid nende soetamine ei anna õigust loteriis osalemiseks.

7. Loteriis osalemiseks ja auhinna saamisele pretendeerimiseks tuleb alates 1.
novembrist.2020 kuni 29.novembrini.2020 osta korraga vähemalt 1 (üks)
loteriikaupa, loterii märgisega (kleebis) ükskõik millisest müügikohast kogu Eesti
Vabariigi territooriumil, hoida alles ostu tõendav dokument ja registreeruda sellega
loteriis osalemine,
•

täites veebisaidil www.mynthon.ee registreerimisvormi. Vormi tuleb sisestada: eesnimi,
perekonnanimi, ostu tõendava dokumendi number, loteriis osaleja
telefoninumber. Registreerumine on tasuta.

•

Loteriis osalemiseks kohustuslikult täidetavad väljad on: eesnimi, perekonnanimi, ostu
tõendava dokumendi number ja loteriis osaleja telefoninumber.
7.1.Et tagada võimalikult täpne ja unikaalne loteriis registreerumine, vältides nii
võimalikku andmete dubleerimist, samuti selleks, et määrata täpselt kindlaks loterii
võitjad ning kontrollida loteriis osalemist ja teavitada võitjaid võidust, nõuab loterii
korraldaja osaleja telefoninumbri ja ostu tõendava dokumendi esitamist.
7.2. Täites loterii tingimused mitmel korral, registreeritakse loteriis osaleja loosimiseks
mitu korda.
7.3. Ühe ostu tõendava dokumendiga saab võita ainult ühe auhinna.
7.4. Üks telefoninumber ning ees- ja perekonnanimi saab kõigil loosimistel võita ühe
korra.
8. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mis pole nendes tingimustes sätestatud,
näiteks transpordikulud või telefonikõnede maksumus, ei hüvitata.
9. Loterii jooksul toimub 5 loosimist, millel osalevad korraldaja poolt kätte saadud
registreeringud vastavalt nende tingimuste 7. punktile.

Loosimise
toimumisaeg

Periood, mille
kohta loosimine
toimub

Loositavad auhinnad ja nende arv

Varuvõitjad

6.november.2020

1.november5.november.2020

Mynthon toodete komplekt
1 tk

2

13.november.2020

6.november12.november.2020

Mynthon toodete komplekt
1 tk

2

20.november.2020

13.november19.november.2020

Mynthon toodete komplekt
1 tk

2

27.november.2020

20.november26.november.2020

Mynthon toodete komplekt
1 tk

2

30.november.2020

1.november29.november.2020

Elektritõukeratas
Ninebot by Segway Kickscooter ES2

2

9.1. Loosimised toimuvad SIA Visas Loterijas ruumides Dzirnavu iela 37-63, Riia,
6. korrus.
9.2. Loosimised viiakse läbi loteriitarkvaraga Premium.
9.3.Igal loosimisel loositakse iga auhinnaliigi jaoks lisaks 2 varuvõitjat juhuks, kui
esimesena loositud võitjad ei suuda osalemist loteriis tõestada või kui nende
registreerumine ei osutu neile loterii tingimustele vastavaks. Varuvõitjad kantakse
protokolli, kuid neid ei avalikustata. Varuvõitjad saavad õiguse auhinnale vastavalt
järjekorrale, milles nad välja loositi.
10. Täielik võitjate nimekiri avaldatakse 30. novembril.2020 kell 23.59
veebisaidil www.mynthon.ee
11. Auhinnasaajaid teavitatakse võidust isiklikult, helistades või saates lühisõnumi
registreerimisel esitatud telefoninumbrile.
11.1. Võitjad võivad loterii korraldajaga, Partizanas OÜ´ga ka ise ühendust võtta,
telefonil +372 6031306 tööpäeviti ja leppida kokku auhinna kättesaamises kuni
15. detsembrini.2020. Selle kuupäeva möödumisel auhindu enam ei väljastata ja need
lähevad üle turustaja omandisse.
11.2. Auhinnale järele tulles peab võitja esitama vastava numbriga ostu tõendava
dokumendi ja isikut tõendava dokumendi (passi või ID-kaardi). Pärast auhinna
kättesaamist ei saa võitja pöörduda loterii korraldajate poole pretensiooniga auhinna
kohta.
11.3.Ostu tõendaval dokumendil peab olema näha selle number, mis peab langema
kokku registreeritud ja loosimisel võitnud numbriga, ning vähemalt 1 (üks)
loteriikaupa, mis on ostetud ajavahemikul alates 1. novembrist.2020 kuni
29. novembrini.2020, ning loteriikauba nimetus Mynthon. Kui andmed auhinna
kättesaamiseks on puudulikud, on vajalik tšekiraamatu kviitung täpsustatud
tarbijamängu toodete nimetustega või tšeki teisel poolel kirjutatud täpsete tarbijamängu
toodete nimetustega koos müüja allkirja, lahtiseletuse ja kaupluse pitseriga.
11.4. Auhinda ei väljastata, kui loterii võitja:
11.4.1. ei saa esitada nendes tingimustes sätestatud isikut tõendavaid dokumente või
nendes dokumentides sisalduvad andmed ei lange kokku tarbijamängu ajal tehtud
registreeringuga, mis on võitnud;
11.4.2. on registreerinud ühe ostu tõendava dokumendi numbri korduvalt;

11.4.3. on registreerinud ostu tõendava dokumendi numbri asemel mis tahes muu
sellel oleva numbri;
11.4.4. on registreerinud ühe ja sama ostu tõendava dokumendi numbri, vahetades
selles sümboleid sarnaste vastu välja;
11.4.5. on täiendanud ostu tõendava dokumendi numbrit lisasümbolitega või muutnud
sümbolite kombinatsiooni.
11.5. Loterii korraldaja ei pea auhinda loteriis osaleja nõudmisel vahetama välja teise
auhinna vastu ega hüvitama auhinna väärtust rahas.
12. Kõik pretensioonid loterii kohta tuleb saata loterii korraldajale, Partizanas OÜ´le
(Weizenbergi 19, 10150 Tallinn, Eesti) hiljemalt 15. detsembriks.2020 märgusõnaga
„Loterii „Mynthon loterii““. Pretensioonid, mis on esitatud pärast seda kuupäeva, ei too
kaasa õiguslikke tagajärgi.
12.1. Loterii korraldaja vaatab pretensiooni läbi ja vastab sellele 15 (viieteistkümne)
päeva jooksul pärast kättesaamist. Kui loterii korraldaja peab pretensiooni
põhjendatuks, märgib ta vastuses ära pretensiooni rahuldamise korra ja tähtajad.
12.2. Loteriis osalejal on õigus loteriis osalemisest loobuda kirjaliku avaldusega,
esitades konkreetse loterii nimetuse, loa numbri ja loterii ajavahemiku.
13. Loteriis ei või osaleda Tridens AS ega Partizanas OÜ, töötajad. Juhul kui
tuvastatakse, et eespool nimetatud ettevõtte töötaja on osalenud loteriis, siis talle
auhinda ei väljastata.
14. Tarbijamängu korraldaja ei vastuta tarbijamängus osalejate auhinna loosimisest ja
auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest juhul, kui on eiratud tarbijamängu
tingimusi või tarbijamängus osalejate poolt esitatud teave on vale või ebatäpne, või kui
tarbijamängu korraldajast mittesõltuvatel põhjustel ei õnnestu tarbijamängu võitjatega
kontakti saada.
14.1.Tarbijamängu korraldajate ja tarbijamängus osalejate õigused ja kohustused on
sätestatud ainult käesolevates tarbijamängu tingimustes. Reklaammaterjalides
sisalduv teave tarbijamängu kohta on ainult informatiivse iseloomuga.
14.2. Loterii korraldaja määrab loterii läbiviimise korra vastavalt nendele tingimustele,
kooskõlastades need Läti Vabariigi Loterii ja hasartmängude järelevalve
inspektsiooniga, ning nende täitmine ja järgimine on kohustuslik kõigile loteriis
osalejatele.
14.3. Loterii ja hasartmängu järelevalve inspektsiooni kinnitatud loteriitingimustega
saab tutvuda veebisaidil www.mynthon.ee, samuti helistades telefonil +372 6031306.

