
KAMPAANIA TINGIMUSED 
Neid tingimusi kohaldatakse HARMAN Consumer Nederland B.V. keda Eestis esindab partnerettevõte Sandmani Grupi ASi 
reklaamikampaaniale JBL Snow Party (edaspidi: kampaania), mida tehakse Euronicsi veebisaidil 
www.euronics.ee/JBLSnowParty (edaspidi: Euronicsi veebisait). 

Kampaania korraldaja on Hollandi piiratud vastutusega äriühing HARMAN Consumer Nederland B.V. (edaspidi: korraldaja), 
mille registrijärgne asukoht on Herikerbergweg 9, 1101CN Amsterdam, Holland; seejuures eeldatakse, et korraldaja tegevust 
juhib korraldaja ise või tema partnerettevõte, mis asub vastavas osalisriigis. 

Kampaania kontekstis saab auhinna korraldaja või tema partnerettevõtte valitud võitja (edaspidi: võitja). 

Osalemine 

Kampaanias osalemiseks tuleb osta Euronics Eesti kauplusest või e-poest www.euronics.ee kampaaniaperioodil (määratletud 
allpool) JBLi toode. 

Selleks, et auhinna (määratletud allpool) saamiseks kvalifitseeruda, peab osaleja olema Euronicsi püsiklient või registreeruma 
Euronicsi püsikliendiks (https://www.euronics.ee/pysiklient) ning täitma kampaania vormi aadressil 
www.euronics.ee/JBLSnowParty, teatades oma nime, e-posti aadressi, sünniaja, esitama ostutšeki numbri ning selgelt väljendama 
nõustumist nende kampaania tingimustega, märgistades registreerimivormil vastava lahtri. 

Auhind 

Kvalifitseerunud osalejate seast juhuslikult valitud võitjale antakse alltoodud auhind: 

üks (1) reisipakett kahele (2) inimesele Val Thorensi (Prantsusmaa) JBL Snow Party peole, mis kestab 4.–7. aprillini 2019. 

Pakett koosneb alltoodust: 

• kaks (2) piletit JBL Snow Party peole Val Thorensis Prantsusmaal; 
• kaks (2) economy-klassi edasi-tagasi lennupiletit sihtkohale lähimasse lennujaama võitjale lähimast lennujaamast 

(sihtkoha lennujaamaks on korraldaja äranägemisel valitud Genfi lennujaam (Šveits) või Lyoni lennujaam 
(Prantsusmaa)**); 

• kolm (3) ööd majutust hotellis (kõik hinna sees) ühes kaheinimesetoas Club Med Val Thorens Sensationsi hotellis Val 
Thorensis Prantsusmaal; 

• transport Genfi või Lyoni lennujaamast hotelli ja tagasi; 
• söök-jook teatud üritustel, päevadel ja kellaaegadel; 
• suusalaenutus 5.–7. aprillini 2019; 
• eri kingitused. 

(*) Osaleja peab olema vähemalt 18-aastane. 

(**) Kui lennutransport pole võitja lähtekohta arvestades võimalik, siis on korraldajal õigus omal äranägemisel valida muu 
transpordivahend. 
 

Kampaaniaperiood 

Kampaania algab 2018. aasta 3. detsembril kell 9 ja lõpeb 2019. aasta 17. veebruaril kell 23.59 (Kesk-Euroopa aja järgi). 

Kui kampaaniaperiood lõpeb, teeb korraldaja esindaja kõigi kvalifitseerunud osalejate vahel loosimise. 

Võitjatega võetakse ühendust korraldaja äranägemisel e-posti või telefoni teel hiljemalt 2019. aasta 1. märtsil. Olenevalt 
mobiilsideoperaatorist võib mobiilsideühendus või sõnumite saatmine olla tasuline. Võitja peab vastama sellele teatele 48 
tunni jooksul teate saamisest ning teatama korraldajale 7 päeva jooksul korraldajalt teate saamisest kirjalikult oma koha- ja/või 
kontserdieelistused ülaltoodu kohaselt. Korraldaja kinnitab kontserdil osalemist ja/või kontserdipiletite saadavust 14 päeva 
jooksul pärast seda, kui ta on saanud teabe võitja eelistuste kohta. 

Kui võitja ei esita teadet õigel ajal, võidakse ta auhinnast ilma jätta. Sel juhul võib korraldaja valida juhuvalimi teel uue võitja 
kvalifitseerunud osalejate seast kõige rohkem kolme (3) katsega. Võitjale võib saata ka kvalifikatsiooni-/vastutus-
/avalikustamisavalduse (edaspidi: avaldus). Kui kehtiv õigus seda ei piira, siis on võitjatel õigus täita avaldus ja tagastada see 
viie (5) päeva jooksul teate esitamise kuupäevast. Alternatiivse võitja võib juhuvalimi teel valida ülejäänud kvalifitseerunud 
osalejate seast, kui i) algse võitjaga ei saada ühendust; ii) algne võitja ei allkirjasta avaldust ega tagasta dokumente õigel ajal 
kooskõlas tingimustega või iii) algne võitja ei saa auhinda muul põhjusel vastu võtta või kätte. Võitjatele antakse lisateavet 
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auhinna kättesaamise kohta pärast seda, kui on tehtud kindlaks, kas neil on õigus auhind saada. Kui võitja identiteedi üle tekib 
vaidlus, loetakse osalejaks osalemise kinnitamisel esitatud e-posti aadressi omanik. 

 

Osalemistingimused 

Registreerumiskellaaeg ja -kuupäev peavad jääma kampaaniaperioodi. 

Kampaanias saab osaleda vaid korra, s.o osalejad saavad esitada ainult ühe taotluse, ühe e-posti aadressi ja ühe IP-aadressi. 

Osalemine on tasuta ja vabatahtlik ning selleks tuleb esitada Euronicsi lehel nõutud andmed, täites ära veebipõhise taotluse. 

Kampaanias osalemine tähendab seda, et osaleja on nende tingimustega (sh korraldaja hilisemate otsustega, mis 
kampaaniaga seonduvad) tingimusteta ja piiranguteta nõus. 

Kampaanias saab osaleda ühe korra. Kui osalemispiir on saavutatud, ei ole edasine osalemine lisatoote soetamisele 
tuginedes enam võimalik. Osalemist kontrollitakse e-posti aadressi ja/või IP-aadressi põhjal. 

Kampaanias saavad osaleda vaid füüsilised isikud, kes elavad osalisriigis ja on vähemalt 18-aastased. 

Kampaaniaperioodil peab osaleja i) omama kehtivat isikutunnistust ja korraldaja nõudmisel peab ta viivitamata esitama selle 
koopia; olema valmis isikusamasuse kontrolliks ning ii) tõendama, et on ostnud JBLi toote. 

Korraldaja ning kõigi tema sidusettevõtete, tütarettevõtete ja reklaamiagentuuride töötajatel ja nende lähisugulastel on 
keelatud kampaanias osaleda. 

Selleks et kvalifitseeruda osalemiseks ja saada võimalus võita auhind, peavad osalejad sisestama taotlusvormi kehtiva e-posti 
aadressi. Osalejad on kohustatud esitama ka muud vajalikud andmed, sh nime, sünniaja, telefoninumbri ja ostutšeki numbri – 
kui nad jätavad need esitamata, ei ole kampaanias osalemine ja/või auhinna andmine ega kättesaamine võimalik. 

Osaleja annab korraldajale nõusoleku säilitada tema arvuti IP-aadress ja kasutada seda isikutuvastuseks. Korraldaja ei avalda 
neid andmeid kolmandatele isikutele. 

Korraldaja jätab endale õiguse osaleja kampaaniast välja arvata, kui osaleja ei täida neid tingimusi. 

Kui osaleja soovib, et ta kampaaniast välja arvataks, peab ta saatma e-kirja aadressile klienditeenindus@euronics.ee, 
märkides teemaks „JBL Snow Party kampaaniast väljaarvamine“, ja esitama selles kirjas asjaomase osaleja andmed. 

Ebaõigeid, loetamatuid, puudulikke, hilinenud või vale adressaadiga kandeid ei töödelda. Korraldaja ei vastuta eksimuse või 
tehniliste probleemide tõttu puudulike kannete eest, sh kehvasti töötava võrgu, riist- või tarkvara põhjustatud puudulike 
kannete eest, olenemata sellest, kas probleemid tekkisid saatjal või korraldajal. 

Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta leiab, et tingimusi on rikutud või mängu korraldust õõnestatud. 

Tingimuste sätte rikkumisel muutub osalemine tühiseks, võimalikud auhinnanõuded muutuvad tühiseks ja osaleja 
kõrvaldatakse kampaaniast. 

 

Auhinna piirangud 

Auhinda ei asendata rahasummaga, kuid korraldajal on õigus asendada see muu samaväärse või väärtuslikuma auhinnaga, 
kui väljakuulutatud auhinda ei ole mingil põhjusel võimalik välja anda. Auhind on isikupõhine ja seda ei saa loovutada 
kolmandale isikule ega konverteerita rahasummaks või muuks hüvitiseks, kui korraldaja ei otsusta teisiti. 

Kõik eespool nimetamata kulud (sh sõidukulud) tuleb tasuda igal võitjal ja tema kaaslasel endal. Auhind antakse üle ja reis 
korraldatakse pärast seda, kui korraldaja on veendunud, et võitja vastab kõikidele kvalifikatsiooninõuetele. Võitjad ja nende 
kaaslased peavad ise hankima endale kindlustuse, kui nad peavad seda vajalikuks, samuti kogu vajaliku 
reisidokumentatsiooni, ning kandma nende soetamisega seotud kulud. 

Korraldaja ei asenda auhinda, teadet ega selle sisu, kui auhind läheb kaduma või hävineb pärast selle edastamist. 

Võitja ja tema kaaslane peavad täitma Club Med Val Thorens Sensationsi hotelli, Club Malaysia, Bar 360, Val Thorensi 
suusakuurordi, valitud lennufirma ning muude auhinna raames osutatavate kolmandate isikute teenuste tingimusi ja eeskirju. 
Korraldajal ja kolmandal isikul, kes osutab auhinnaga seotud teenuseid, on õigus kõrvaldada auhinna võitja ja/või tema 
kaaslane või keelata tal üritusel osalemine või transpordi kasutamine saadud auhinna raames, kui ta käitub häirivalt või 
sooviga tülitada, kiusata, ähvardada või ahistada hotellis või lennukis vm transpordivahendis viibivaid isikuid või isikuid, kes 
viibivad üritusel/kohas, millele korraldaja on võitjale/kaaslasele auhinna raames juurdepääsu võimaldanud. 

 

mailto:klienditeenindus@euronics.ee


 

Nõusolek 

Kui see ei ole seadusega keelatud, siis annab osaleja kampaanias osalemise raames sõnaselge ja tingimusteta nõusoleku 
avaldada oma nimi, fotod, hääl, video- või filmiklipp, elulooandmed ja/või väliskujutised mis tahes teadaolevas või tulevases 
meediumis või vormingus ilma lisatasu, -loa või -teavituseta, muu hulgas piiranguteta reklaami ja müügiedenduse eesmärgil 
seoses korraldaja veebisaidi ja sotsiaalmeediakontodega. 

Osaleja kinnitab korraldajale, et tema esitatud visuaal- ja/või tekstimaterjal kuulub talle ning ta on saanud kõikidelt 
visuaalmaterjalil näha olevatelt ja/või tekstimaterjalis viidatud isikutelt nõusoleku pildid ja tekstid avaldada ja taasesitada. 
Kõnealune osaleja peab vastava taotluse korral tingimusteta, viivitamata ja tasuta esitama korraldajale sellekohased tõendid. 
Lisaks tagavad osalejad korraldajale ja temaga seotud isikutele, et i) esitatud visuaal- või tekstimaterjali avaldamise ja 
taasesitamisega ei rikuta kolmandate isikute õigusi ning ii) nad kohustuvad hüvitama korraldajale ja tema sidusettevõtetele 
ning kolmandatele isikutele, kelle teenuseid korraldaja kasutab, kõik nõuded, mis tulenevad visuaal- ja tekstimaterjali 
avaldamisest ja taasesitamisest. 

Lisaks tagavad osalejad, et neil on kõik seadusega nõutud õigused ja nõusolekud, mis võimaldavad korraldajal ja/või temaga 
seotud isikutel avaldada või taasesitada osalejate esitatud visuaal- ja/või tekstimaterjali nii äri- kui ka muul eesmärgil, milleks 
osalejad annavad oma sõnaselge nõusoleku selle sõna kõige laiemas tähenduses. 

Esitatud visuaal- ja/või tekstimaterjal ei tohi olla solvav, sündsusetu, ropp, rassistlik, seksistlik ega pornograafiline. Kui 
korraldaja leiab, et materjal ei vasta heale maitsele ega headele tavadele, võib ta kõrvaldada kampaaniast kõik osalejad või 
osa neist ja/või keelata nende edaspidise osalemise. 

 

Isikuandmed 

Korraldaja või tema sidusettevõtja kogub vaid neid isikuandmeid, mille kogumiseks on osalejad kampaania raames andnud 
sõnaselge vabatahtliku nõusoleku. 

Osaleja esitatud isikuandmeid töödeldakse korraldaja vastutusel. Korraldaja käsitleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate 
õigusaktidega. Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma eelneva nõusolekuta, v.a juhul, kui korraldajat 
kohustatakse selleks seaduse või kohtulahendiga. 

Korraldaja kasutab saadud isikuandmeid üksnes kampaania läbiviimiseks, v.a juhul, kui osaleja on andnud nõusoleku 
kasutada andmeid turundus- ja reklaamieesmärgil. Osaleja esitatud teavet säilitatakse senikaua, kuni korraldajal on selleks 
seaduslik ärihuvi, ning seda teavet ei kasutata turunduseesmärgil ilma osaleja sõnaselge nõusolekuta. 

 

 

Vastutusest vabastamine 

Korraldajat, agente, kelle teenuseid korraldaja on kasutanud, ega kolmandaid isikuid ei saa pidada vastutavaks kampaaniast 
tuleneva nõude ega kahju eest ulatuses, milles vastav vabastus on lubatud. 

Ulatuses, milles korraldaja siiski vastutab, piirdub vastutus üksnes otsese kahjuga. Korraldaja ja tema sidusettevõtted ei 
vastuta kaudse, eri-, juhusliku ega tingimusliku kahju eest – sellise kahju eest vastutamine on sõnaselgelt välistatud. 

Korraldaja ei vastuta ebaõnnestunud, kahjustatud, puuduliku, hilinenud ega ebaõigelt adresseeritud osaluskande eest, mille 
põhjuseks on mis tahes edastusviga või tehniline rike (sh võrgu, riist- või tarkvara vms puudulik töö). 

Lisaks ei võta korraldaja vastutust olukorras, kus võitja ei saa auhinda kätte või saab selle kätte kavandatust hiljem. 

Korraldaja või korraldaja ja/või tema süsteemihaldur ei vastuta süsteemide ründe (häkkimise) eest, mille tulemusel saavad 
osalejate andmed või teave osalejate kohta teatavaks kolmandatele isikutele. 

Korraldaja ei vastuta nende välja antud auhindade puuduste eest. Korraldaja ei taga, et nad väljastavad auhinna ulatuses, 
milles kehtiv õigus võimaldab selle tagamata jätta. 
 
Auhinnaks olev reisipakett ei sisalda reisi- elu- ega vastutuskindlustust, seega soovitab korraldaja võitjal vajalikud 
reisikindlustuse lepingud sõlmida. Võitja vastutab reisil vajaminevate vabatahtlike kindlustuste eest. soovitav on 
kindlustusega katta riskid elule ja tervisele ning varale. Korraldaja soovitab kontrollida, et kõik eri liiki tegevused või 
harrastused, mida reisijad oma reisi raames läbi viivad, oleksid vabatahtliku kindlustuspoliisiga kaetud. Korraldaja ja 
tema esindaja ei võta vastutust  mistahes kulude eest, mida võitja kannab enne reisi, reisi ajal või pärast reisi ostetud 
reisikindlustuse ebasobivuse või ebapiisavuse tõttu. 



 

Muud sätted 

Pettuse- või manipuleerimiskahtluse korral võib korraldaja teavitada pädevaid asutusi ilma etteteatamiseta. 

Korraldajal on õigus kampaania peatada ja/või selle tingimusi muuta põhjuseid avaldamata. Sel juhul avaldatakse muudetud 
kampaania tingimused esimesel võimalusel www.euronics.ee/JBLSnowParty veebisaidil, märkides ära muutmiskuupäeva. 

Kaebused kampaania kohta saab esitada Sandmani Grupi ASile, Karjavälja tn 18, 12918 Tallinn, Harjumaa, Eesti. 

Küsimused kampaania kohta saab esitada Sandmani Grupi ASile kontaktandmetel, mis on toodud ettevõtte  veebisaidil 
www.euronics.ee. 
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