
     

  

Kindlustuse loosikampaania tingimused 
 

 

1. Loosikampaania korraldajaks on Eesti Energia Aktsiaselts, registrikood 10421629, asukoht Lelle 22, 11318, 
Tallinn (edaspidi Kampaania korraldaja), tel: 777 1545 e-post: teenindus@energia.ee. 

2. Loosikampaania korraldamise aeg on 14.09.-04.10.2020. 
3. Loosikampaania läbiviimise koht on Eesti Vabariik. 
4. Loosikampaania läbiviimise kord on kehtestatud Kampaania korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik 

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

5. Loosikampaania võidufondi suurus on 2 694 eurot. 
6. Loosikampaania raames loositakse viiekümnele (50) võitjale välja tasuta üks (1) aasta kehtiv pikendus 

elektriseadmete ja tulekahju kindlustuse lepingule väärtuses a’ 53,88 eurot. 
Auhinna väljastamise eelduseks on, et võitjal on auhinna vastu võtmisel Kampaania korraldajaga kehtiv 
elektriseadmete ja tulekahju kindlustuse leping. Juhul kui võitja elektriseadmete ja tulekahju kindlustuse leping 
on enne auhinna vastu võtmist lõppenud, on võitjal õigus sõlmida Kampaania korraldajaga uus elektriseadmete 
ja tulekahju kindlustuse leping peale võitja välja kuulutamist. 

7. Punktis 6 nimetatud auhindade loosimises osalevad kõik eraisikud: 
7.1. kellel on 04.10.2020 seisuga kehtiv elektriseadmete ja tulekahjukindlustuse leping Kampaania korraldajaga 
või kes sõlmib nimetatud kindlustuslepingu hiljemalt 4.10.2020; ja 
7.2. kellel ei ole 04.10.2020 seisuga Kampaania korraldaja ees võlgnevusi. 

8. Loosikampaanias ei saa osaleda Kampaania korraldaja kontserni ettevõtete töötajad.  
9. Loosikampaania võitjad loositakse Kampaania korraldaja poolt välja 09.10.2020 juhuslikkuse generaatori 

(random.org rakendus) abil. 
10. Loosikampaania võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 13.10.2020 Kampaania korraldaja kodulehel (võitja nimes 

kuvatakse eesnimi ja perekonnanime esimene täht) ning võitjatega võetakse personaalselt ühendust.  
11. Auhind väljastatakse ühele võitja poolt nimetatud, võitja ja Kampaania korraldaja vahel sõlmitud ja kehtivale 

elektriseadmete ja tulekahju kindlustuse lepingule ühes tarbimiskohas. 
12. Peale auhinna väljastamist on auhinna kasutamise eelduseks, et võitjal säilib auhinna kehtivuse tähtaja jooksul 

Kampaania korraldajaga kehtiv elektri- või gaasi müügileping tarbimiskohas, mille jaoks auhinnaga pikendatud 
elektriseadmete ja tulekahju kindlustus algselt sõlmiti. Nimetatud elektri- või gaasi müügilepingu lõppemise 
korral kaotab kehtivuse ka auhind.  

13. Kui võitjaga ei õnnestu kümne (10) päeva jooksul peale võitjate väljakuulutamist saada ühendust või võitja ei 
ole sõlminud kehtivuse kaotanud elektriseadmete ja tulekahju kindlustuse lepingu asemel Kampaania 
korraldajaga uut lepingut, on Kampaania korraldajal õigus loosida auhind järgmisele isikule. 

14. Auhinna väärtust ei maksta välja rahas, auhinda ei vahetata muu asja või teenuse vastu.  
15. Kampaania korraldaja võtab endale vastutuse kõigi auhinna väljastamisega seotud seadusjärgsete maksude 

tasumise eest. 
16. Kampaania korraldaja jätab endale õiguse kampaania tühistada, teatades sellest kampaanias osalejatele 

koheselt Kampaania korraldaja veebilehel. 
17. Loosikampaania auhinna vastuvõtja kinnitab auhinna vastuvõtmisega, et aktsepteerib käesolevaid reegleid.  
18. Loosikampaania lisainfot saab e-posti aadressilt teenindus@energia.ee. 
19. Loosimisega seotud pretensioonid palume saata aadressil teenindus@energia.ee. Kampaania korraldaja vastab 

pretensioonidele kümne tööpäeva jooksul alates pretensiooni kirjalikust laekumisest.  
20. Kõik loosikampaaniaga seotud vaidlused lahendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega. 


