Toodete loterii „LG õnneloterii! ” reeglid
1. Loterii korraldaja: SIA „Idea Riga”, ettevõtte registrinumber 40003428059, juriidiline aadress:
Kr. Barona iela 36-31, LV-1011, Riia, Läti.
2. Loterii tellija: SIA „LG Electronics Latvia”, reg. nr 40003834190, juriidiline aadress: Riia,
Grēdu iela 4A, LV-1019
3. Loterii alguskuupäev on 23. aprill 2018. Loterii lõppkuupäev on 2. oktoober 2018. Ajavahemik,
mille kestel on võimalik osta loteriitooteid ja taotleda loteriis osalemist, algab 23. aprillil kell
00.01 ja lõppeb 30. septembril kell 23.59.
4. Loterii tooteartikkel: toode, mis kannab kaubamärki „LG” vastavalt selle eeskirja lisale 1.
5. Loterii territoorium: loterii toimub Eesti Vabariigi territooriumil asuvates
elektroonikakauplustes, kust on võimalik osta loteriitooteid.
6. Loterii tooteartiklite arv, mis võivad ostmise korral osaleda loteriis, ei ole piiratud.
7. Loterii tooteartiklid võivad olla müügil ka enne ja pärast lõigus 5 nimetatud ajavahemikke, kuid
nende ostmine ei anna õigust osaleda loteriis.
8. Kampaanias võivad osaleda kõik igas vanuses Eesti Vabariigi elanikud, välja arvatud punktis 20
määratletud isikud.
9. Loteriis osalemiseks ja auhinnale kvalifitseerumiseks tuleb ajavahemikul 23. aprillist 2018 kuni
30. septembrini 2018 osta üks „LG” toode vastavalt siinse eeskirja lisale 1 ükskõik millises
Eesti Vabariigi territooriumil asuvas elektroonikakaupluses, kus müüakse loteriitooteid,
kusjuures alles tuleb hoida ostu tõendava dokumendi originaal, mis toimib loteriitoodete ostu
tõendina, ning registreerimine tuleb teha ajavahemikus 23. aprillist 2018 kuni 30. septembrini
2018 kell 23.59 (registreerimist, mis on tehtud enne või pärast nimetatud ajavahemikku,
peetakse kehtetuks ning see ei osale auhinna loosimises), täites registreerimisvormi, mis asub
veebilehel www.lgheatuju.ee Küsimustikule tuleb lisada oma eesnimi, perekonnanimi, ostu
tõendava dokumendi number, kogus, ostukoht, ostukuupäev, toote seerianumber, linn, loteriis
osaleja telefoninumber, e-posti aadress ja vanus. Registreerimine aadressil www.lgheatuju.ee on
tasuta.
9.1. Kui ost tehti internetis, tuleb registreerimisvormil näidata ka tellimuse number või arve
number.
9.2. Registreerija vastutab täielikult õige teabe esitamise, teabe täpsuse ja teabe sisestamisel
tehtud vigade eest.

10. Auhinnafond:
10.1.

1 auhind – kinkekaart reisibüroolt „Estravel” summas 4000,00 EUR;

10.2.

5 auhinda – kinkekaardid reisibüroolt „Estravel” summas 1000,00 EUR;

10.3.

kogu auhinnafondi väärtus on 9000,00 EUR koos käibemaksuga.

11. Üks isik võib taotleda ja võita ainult ühe auhinna, kuid võib registreerida mitu korda, ostes
uuesti loterii tooteartikli ja registreerides uue ostu tõendava dokumendi numbri, suurendades
seeläbi oma võiduvõimalusi.
11.1.
Kui loteriis osaleja üritab registreerida ostu tõendava dokumendi ühte numbrit mitu
korda, püüdes seeläbi suurenda oma võiduvõimalusi, siis on loterii korraldajatel õigus mitte
teavitada osalejat ostu tõendava dokumendi numbri samasusest ning tühistada
registreerimine, tagades seeläbi loterii vastavuse võrdsuse ja ausa osalemise põhimõtetele.
11.2.
Ostu tõendav dokument peab sisaldama loteriitoote selgelt identifitseeritavat, selgelt
loetavat nimetust. Kui teave on auhinna saamiseks ebatäielik, siis on nõutav täpne
maksedokument koos määratletud loterii tooteartikli nimetusega.
12. Loterii toimub 6 (kuus) korda.
Loterii

1

2

3

Loterii
kuupäev

Registreerimisperiood

04.06.2018,
kell 17.00

Loteriis osalevad kõik osalejad,
kes on registreerunud
ajavahemikul 23.04 kuni
31.05.2018, kell 23.59.

02.07.2018,
kell 17.00

Loteriis osalevad kõik osalejad,
kes on registreerunud
ajavahemikul 01.06 kuni
30.06.2018, kell 23.59.

02.08.2018,
kell 17.00

Loteriis osalevad kõik osalejad,
kes on registreerunud
ajavahemikul 01.07 kuni
31.07.2018, kell 23.59.

Loterii auhind
Kinkekaart
reisibüroolt
„Estravel” summas
1000,00 EUR.

Kinkekaart
reisibüroolt
„Estravel” summas
1000,00 EUR.

Kinkekaart
reisibüroolt
„Estravel” summas
1000,00 EUR.

Auhindade
arv, tk

1

Tulemuste
avaldamise
kuupäev

05.06.2018

1

03.07.2018

1

03.08.2018

4

5

6

03.09.2018,
kell 17.00

Loteriis osalevad kõik osalejad,
kes on registreerunud
ajavahemikul 01.08 kuni
31.08.2018, kell 23.59.

01.10.2018,
kell 17.00

Loteriis osalevad kõik osalejad,
kes on registreerunud
ajavahemikul 01.09 kuni
30.09.2018, kell 23.59.

01.10.2018,
kell 17.15

Loteriis osalevad kõik osalejad,
kes on registreerunud
ajavahemikul 23.04 kuni
30.09.2018, kell 23.59.

Kinkekaart
reisibüroolt
„Estravel” summas
1000,00 EUR.

Kinkekaart
reisibüroolt
„Estravel” summas
1000,00 EUR.

Kinkekaart
reisiagentuurilt
„Estravel” summas
4000,00 EUR.

1

04.09.2018

1

02.10.2018

1

02.10.2018

12.1.
Loosimised viiakse läbi SIA „IDEA Riga” kontoris aadressil, Kr. Barona iela 36-31,
LV-1011, Riia, Läti.
12.2.
Võitjad määratakse kindlaks ainulaadsete loterii registreeringute seast, loosides igas
loteriis juhuslikkuse põhimõttel arvutiprogrammi abil 1 võitja.
13. Loteriis osalejate koguarv ei ole eelnevalt teada, kuid eeldatavalt osaleb loteriis 3000 (kolm
tuhat) osalejat. Nende seas on 6 võitjat.
13.1.
Ligikaudsed võiduvõimalused: 3000 : 6.
14. Osaleja ligikaudne kulu ühe loteriitoote omandamiseks on vahemikus 289,00–7999,00 EUR.
15.

Võitja eesnimi, perekonnanimi ja ostu tõendava dokumendi number avaldatakse veebilehel
www.lgheatuju.ee vastavalt siinse eeskirja punktile 12.

15.1. Loteriis osalemisega osalejad kinnitavad, et loterii korraldajad ja LG Electronics Latvia
võivad kasutada nende andmeid loterii võitjate identifitseerimiseks ning nende avaldamiseks
veebilehel www.lgheatuju.ee.
16. Kõik auhinnad annab võitjatele üle IDEA Eesti üle aadressil Tartu Maantee 13, Tallinn või
saadab need võitjatele eelnevalt kokkulepitud aadressil. Võitjad saavad oma auhinna kätte isikut
tõendava dokumendi ja ostu tõendava dokumendi alusel.
16.1.
Ostu tõendaval dokumendil peab olema näidatud: loteriitoote nimetus, ostu tõendava
dokumendi number, mis peab olema identne loterii võitnud registreeritud ostu tõendava
dokumendi numbriga, ja loteriikaupade ostmine ajavahemikul 23. aprillist 2018 kuni 30.
septembrini 2018 vastavalt loterii tingimustele.
16.2.

Kui loterii võitjad ei esita loterii tooteartikli ostu tõendavat dokumenti ja siinses

eeskirjas määratletud isiku dokumente või kui nendes dokumentides näidatud teave ei kattu
võitja registreeringuga, siis auhinda ei väljastata.
16.3.
Kui registreeritud ja võitnud ostu tõendava dokumendi number ei ole identne
auhinna määramisel esitatud ostu tõendava dokumendi täpse numbriga, see tähendab, et
sümbolite kombinatsioon ja järjestus ei kattu täpselt, ostu tõendava dokumendi number ei
sisalda täpselt samu sümboleid, lisatud on täiendavaid sümboleid või mõned sümbolid on
asendatud sarnastega ning kampaania korraldajad kahtlustavad pettuse toimepaneku katset,
jätab kampaania korraldaja endale õiguse auhinda mitte välja anda.
16.4.
Korraldajad võtavad loterii võitjatega ühendust ühe tööpäeva jooksul pärast loteriid,
helistades või saates sõnumi registreeritud telefoninumbril või e-posti aadressil.
16.5.

Auhinna väärtust ei maksta välja sularahas.

16.6.
Kui võitja ei ole auhinda vastu võtnud 31. oktoobriks 2018, kaotab võitja õiguse
auhinda saada.
17. Auhindade kättesaamisel allkirjastavad loterii võitjad ja kampaania korraldajad auhinna
vastuvõtu ja üleandmise akti. Pärast auhinna kättesaamist ning vastuvõtu ja üleandmise akti
allkirjastamist ei ole võitjal õigust pöörduda loterii korraldajate poole auhinda puudutavate
kaebustega.
18. Loterii korraldajad ei vastuta võitnud hinnapakkujale auhinna kasutamisel tekitatud võimalike
kahjude eest.
19. Loteriis osalejal on õigus esitada loterii kohta kaebusi kirjalikult kuni 31. oktoobrini 2018
aadressil SIA „Idea Riga”, Barona iela 36-33, LV-1011. Kõik kaebused vaadatakse läbi ja
osalejale vastatakse 15 kalendripäeva jooksul kirjaliku päringu saamise kuupäevast arvates.
20. Osalemise keeld: loteriis ei saa osaleda SIA „Idea Eesti”, SIA „Havas Media” ja „LG
Electronics Eesti” töötajad. Kui seda reeglit rikutakse ja üheks loterii võitjaks osutub isik, kellel
ei ole õigust loteriis osaleda, jääb auhind loterii tellinud ettevõtte SIA „LG Electronics Latvia”
omandusse.
21. Kõik loterii tingimused on leitavad veebilehelt www.lgheatuju.ee.

Lisa nr 1
Loteriitoodete nimekiri
LG Electronics OLED TV, NANO CELL ja telerid, mis on suuremad kui 70 tolli (mudelid):
49SJ800V, 49SJ810V, 49SK8000PLB, 49SK8100PLA, 49SK8500PLA, 49UK7550MLA,
55SJ800V, 55SJ810V, 55SJ850V, 55SJ950V, 55SK7900PLA, 55SK8000PLA, 55SK8100PLA,
55SK8500PLA, 55SK9500PLA, 55UK7550MLA, 65SJ800V, 65SJ810V, 65SJ810V, 65SJ850V,
65SJ850V,
65SJ950V,
65SJ950V,
65SK7900PLA,
65SK8000PLA,
65SK8100PLA,
65SK8100PLA,
65SK8500PLA,
65SK8500PLA,
65SK9500PLA,
65SK9500PLA,
65UK7550MLA, 70UJ675V, 70UK6950PLA, 75SJ955V, 75SK8100PLA, 75UJ651V, 75UJ675V,
75UK6200PLA, 75UK6500PLA, 86SJ957V, 86UK6500PLA, OLED55B7V, OLED55B8PLA,
OLED55C7V, OLED55C8PLA, OLED55E7N, OLED55E8PLA, OLED65B7V, OLED65B8PLA,
OLED65C7V, OLED65C8PLA, OLED65E7V, OLED65E8PLA, OLED65G7V, OLED65G8PLA,
OLED65W7V,
OLED65W8PLA,
OLED77C8PLA,
OLED77G7V,
OLED77W7V,
OLED77W8PLA, 49SK7900PLA, 65UJ701V, 65UK6950PLB, 65UJ670V, 65UK6750PLD,
65UJ6517, 65UK6500MLA, 5UJ634V, 65UK6470PLC, 65UJ6307, 65UK6400PLF, 65UJ620V,
65UK6300MLB, 65UK6100PLB, 60SJ850V, 60SJ810V, 60UJ7507, 60UJ6517, 60UJ634V,
60UJ6307, 60UK6200PLA, 55UJ7507, 55UJ701V, 55UK6950PLB, 55UJ670V, 55UK6750PLD,
55UJ6517, 55UK6500PLA, 55UJ634V, 55UK6470PLC, 55UJ6307, 55UK6400PLF, 55UJ620V,
55UK6300PLB, 55UJ620V, 55UK6200PLB, 55UK6100PLB, 50UK6950PLB, 50UK6750PLD,
50UK6500PLA, 50UK6470PLC, 50UK6300PLB, 49UJ7507, 49UJ701V, 49UJ670V, 49UJ6517,
49UJ634V, 49UK6470PLC, 49UJ6307, 49UK6400PLF, 49UJ620V, 49UK6300PLB,
49UK6200PLA, 43UJ7507, 43UJ701V, 43UK6950PLB, 43UJ670V, 43UK6750PLD, 43UJ6517,
43UK6500PLA, 43UJ634V, 43UK6470PLC, 43UJ6307, 43UK6400PLF, 43UJ620V,
49UK6300PLB, 43UK6200PLA
LG Electronics pesumasinad ja trummelkuivatid (mudelid):
F4J8VS2W, F4J7VY1W, F4J7TY1W, F4J6TY0W, F2J6QY0W, F2J5QN3W, F4J7JY2W,
F2J5TY4W, F4J6EY2W, F4J6VY0W, F2J6QY8S, F2J7HY8S, F2J7HY1W, F2J6WY0W,
F2J6WN0W, F0J6WN0W, F2J5WN4W, F2J5WN3W, F2J5WN7S, F0J5WN3W, F2J5NY4W,
F4J8JH2W, F4J7FH1W, F4J6TG0W, F2J7HG2W, F2J6HM0W, F2J7HG1W, F4J7TH1W,
F4J6VG0W, FH4G1JCS2, F8K5XN3, RC9055AP2F, RC9055AP2W, RC80U2AV3W,
RC90U2AV2W, RC80U2AV0W, F4J5VY4W, F4J8JH2WD
LG Electronics külmikud (mudelid):
GBB329DSDZ, GBB329SWDZ, GBB59PZDZS, GBB59PZFZS, GBB59PZJZS, GBB59PZKVS,
GBB59PZPFS, GBB59SWRVS, GBB59SWRZS, GBB60NSYFE, GBB60NSYQE,
GBB60NSYXE, GBB60PZFZS, GBB60PZGFS, GBB60PZGZS, GBB60SAFFB, GBB60SEPFS,
GBB60SWFZS, GBB60SWGFE, GBF60PZFZS, GBB548PZQZB, GSB760PZXV,
GSJ760WBXV, GSJ761SWXZ, GSJ960PZBZ, GSL760PZXV, GSL761PZUZ, GSX961NSAZ,
GMJ916NSHV, GMX936SBHV, GBP20PZCFS, GBB60PZMFS, GBB60BLGFS

