
 

2019. aasta mobiiliäpi loosikampaania tingimused 
 
 

1. Loosikampaania korraldajaks on Eesti Energia Aktsiaselts, registrikood 10421629, 
asukoht Lelle 22, Tallinn (edaspidi Kampaania korraldaja), tel: 777 1545 e-post 
teenindus@energia.ee  

2. Loosikampaania läbiviimise koht on Eesti Vabariik. 
3. Loosikampaania läbiviimise kord on kehtestatud Kampaania korraldaja poolt 

käesolevates reeglites. Kõik Kampaania korraldaja otsused loosikampaania 
läbiviimisel on lõplikud ning kõigile loosikampaanias osalejatele kohustuslikud.  

4. Loosikampaanias osalevad eraisikud, kes vastavad kõigile alljärgnevatele 
tingimustele: 
4.1. kellel on perioodil 01.12.2019-31.01.2020 Kampaania korraldajaga kehtiv 

erakliendi elektrimüügileping ühe tarbimiskoha suhtes; 
4.2. kes on 01.12.2019-31.01.2020 kasutanud Kampaania korraldaja mobiiliäppi 

vähemalt 2 (kaks) korda; 
4.3. kellel ei ole Kampaania korraldaja ees 01.02.2020 seisuga võlgnevusi; 

5. Loosikampaanias ei saa osaleda Kampaania korraldaja kontserni ettevõtjate töötajad. 
6. Loosikampaania auhinnaks on: 

6.1. 15x üks (1) kuu tasuta elektrit (maksimaalses väärtuses kuni 250 EUR); 
6.2. 1x üks (1) aasta tasuta elektrit (maksimaalses väärtuses kuni 6000 EUR). 
*Auhindu saab kasutada üksnes ühe tarbimiskoha suhtes. Auhinna arvestusse 
kuuluvad lisaks elektri hinnale võrgutasud, elektriaktsiis ning taastuvenergia tasu.  

7. Auhinna kasutamise periood: 
7.1.  „üks (1) kuu tasuta elektrit“ võitjad saavad auhinda kasutada, et tasuda elektri 

eest arveldusperioodil 01.03.2020-31.03.2020. 
7.2. „üks (1)  aasta tasuta elektrit“ võitja saab auhinda kasutada, et tasuda elektri 

eest arveldusperioodi 01.03.2020-28.02.2021. 
8. Mitme punkti 4.1 tingimustele vastava tarbimiskoha olemasolul valib auhinna võitja, 

millise tarbimiskoha suhtes auhinda rakendada. 
9. Kui auhinna võitja pikendab või muudab auhinna arveldusperioodi (punktis 7 viidatud 

tähtaja) jooksul tarbimiskohas elektrilepingut või elektripaketti, jääb auhind kehtima. 
Kui kõnealuse tähtaja jooksul vastav elektrileping lõppeb või lõpetatakse, kaotab 
kehtivuse ka auhind.  

10. Loosimine toimub 07.02.2020 random.org rakenduse abil. 
11. Loosikampaania võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 11.02.2020 Kampaania korraldaja 

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 kampaania korraldajal õigus auhind järgmisele kliendile 
loosida. 

12. Auhinna väärtust ei maksta välja rahas, auhinda ei vahetata muu asja või teenuse 
vastu. Auhinda ei saa elektrilepinguga koos üle anda. 

13. Kampaania korraldaja võtab endale vastutuse kõigi auhindade väljastamisega seotud 
seadusjärgsete maksude tasumise eest. 

14. Kampaania korraldaja jätab endale õiguse muuta loosikampaania tingimusi või 
kampaania tühistada. 

15. Loosikampaania auhinna vastuvõtja kinnitab auhinna vastuvõtmisega, et aktsepteerib 
käesolevaid reegleid.  
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16. Loosimisega seotud küsimused ja pretensioonid palume saata aadressil 
teenindus@energia.ee. Pretensioonid vaadatakse läbi kümne päeva jooksul pärast 
seda, kui nad on saabunud nimetatud e-posti aadressile. 

 
 
 
 


