
 

2017. aasta sügiskampaania tasuta elektri loositing imused 
 
 

1. Loosikampaania korraldajaks on Eesti Energia Aktsiaselts, registrikood 10421629, 
asukoht Lelle 22, Tallinn. 

2. Eesti Energia viib loosikampaania läbi kaubandusliku loterii vormis. 
3. Loosikampaanias saavad osaleda järgmistele tingimustele vastavad erakliendid: 

3.1. kellel on 01.01.2018 seisuga kehtiv elektrimüügi leping Eesti Energiaga või kes 
sõlmib nimetatud lepingu hiljemalt 01.01.2018; 

3.2. kellel ei ole võlgnevusi Eesti Energia AS-i ees seisuga 01.01.2018. 
4. Loosi auhinnaks on: 

4.1. Viiekümnele Eesti Energia erakliendile „1 kuu tasuta elektrit“; 
4.2. Ühele Eesti Energia erakliendile „1 aasta tasuta elektrit“. 
Auhind laieneb ka perioodi võrgutasudele, elektriaktsiisile ning taastuvenergia tasule 
juhul kui kliendil on Elektrilevi võrguettevõttega ühisarve. 

5. Auhinna periood:  
5.1. „1 kuu tasuta elektrit“ võitjad saavad auhinda kasutada, et tasuda arvet 

arveldusperioodil 01.02.2018 - 28.02.2018 tarbitud elektrienergia eest; 
5.2. „1 aasta tasuta elektrit“ võitja saab auhinda kasutada, et tasuda  arvet 

arveldusperioodil 01.02.2018 - 31.01.2019 tarbitud elektrienergia eest 
6. Kui punktis 5 nimetatud tähtaja jooksul olemasolevat elektrilepingut pikendatakse või 

elektripaketti muudetakse, jääb auhind kehtima.  
Kui punktis 5 nimetatud tähtaja jooksul elektrileping lõppeb või lõpetatakse, lõppeb ka 
tasuta elektri kasutamise võimalus. Auhind ei kandu üle võitja teistele 
elektrilepingutele. 

7. Loosimine toimub 05.01.2018 random.org rakenduse abil. 
8. Elektrimüügi lepinguga eraklient, kellel on Eesti Energiaga sõlmitud ka erakliendi 

gaasiostu leping, osaleb tasuta elektri loosimises ka gaasilepinguga, omades seega 
mitut n-ö loosipiletit.  

9. Loosikampaania võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 08.01.2018 Eesti Energia 
kodulehel (võitja nimes kuvatakse eesnimi ja perekonnanime esimene täht) ning 
võitjatega võetakse personaalselt ühendust. Kui võitjaga ei õnnestu saada ühendust 
kümne (10) päeva jooksul, on Eesti Energial õigus auhind järgmisele kliendile loosida. 

10. Auhinna väärtust ei maksta välja rahas, auhinda ei vahetata muu asja või teenuse 
vastu.  

11. Loosimises ei saa osaleda Eesti Energia AS-i kontserni ettevõtjate töötajad.  
12. Eesti Energia AS jätab endale õiguse muuta antud kampaania tingimusi või 

kampaania tühistada. 
13. Loosikampaania auhinna vastuvõtja kinnitab auhinna vastuvõtmisega, et aktsepteerib 

käesolevaid reegleid.  
14. Loosimisega seotud pretensioonid palume saata aadressil teenindus@energia.ee. 

Pretensioonid vaadatakse läbi kümne päeva jooksul pärast seda, kui nad on 
saabunud nimetatud e-posti aadressile. 

 
 
 
 


