
 

Osta Eatoni tooteid ja võida! 
Üldtingimused 

Eatoni müügikampaania “Osta Eatoni tooteid ja võida!” (edaspidi: Kampaania) korraldajaks on 
Eaton Electric SIA, reg. nr 40103172385, aadress Zemitana iela 2b, Riga, Latvia (edaspidi: 
Eaton) koostöös Eesti ja Leedu edasimüüjatega. 

Kampaania koostööpartnerid on: Effex AS, Esvika Elekter AS, Onninen AS. 

Kampaania toimumise aeg: 1. mai kuni 30. juuni 2019. 

Kampaania kehtib kõigile Eatoni toodetele, mis on ostetud läbi Kampaanias osalevate 
koostööpartnerite (edaspidi: Partnerid). 

Kampaanias osalejad 

Kampaanias saavad osaleda kliendid, kes ostavad Eatoni tooteid Partnerite kaudu vähemalt 
350 EUR väärtuses (koos käibemaksuga). 

Kampaanias ei saa osaleda Eatoni ja Partnerite töötajad. 

Kampaanias osalemine 

Kampaanias osalemiseks tuleb osta Partnerite kaudu Eatoni tooteid korraga vähemalt 350 
EUR väärtuses (koos käibemaksuga) ajavahemikul 1. maist kuni 30. juunini 2019 ning 
registreeruda Kampaania veebilehel. 

Kampaania veebilehel tuleb sisestada oma nimi, perekonnanimi, kontakttelefon ja/või e-maili 
aadress ning ostuarve number ja tooted müünud Partneri nimi. 

Sama isik võib Kampaanias osalemiseks registreeruda mitu korda, üks kord iga 350 EUR 
väärtuses ostu kohta. Iga registreerumist loetakse eraldi. 

Kampaanias saab osaleda ka rohkem kui ühe ostuarvega. Registreerumisel tuleb sisestada 
kõikide ostuarvete andmed, mille summa kokku peab olema vähemalt 350 EUR. 

Auhinnad 

Peaauhinnaks on elektriroller, kokku 2 tk. 

Muud auhinnad – Eatoni logoga suvetooted, kokku 10 tk. 

Loosimine 

Auhindade loosimine toimub 1. juulil elektrooniliselt. Eatoni esindajad avavad laekunud 
registreeringud ja võitjad valib arvutiprogramm. 

Peaauhinnad loositakse välja esimesena. 

Peale auhindade loosimist kontrollib Eaton sisestatud ostudokumentide õigsust vastava 
Partneri juures. Juhul, kui sisestatud info ei ole õige, loositakse auhind uuesti. 

Täiendavad kampaania tingimused 

Kampaanias osalejate kohta kogutud infot kasutatakse ainult auhindade üleandmiseks. 
Kampaanias osalejatel on võimalus tellida Eatoni uudiskiri. 

Võitjatega võetakse otse ühendust. Võitjate nimekirja ei tehta avalikult teatavaks, kuid igal 
kampaanias osalejal on õigus saada nimekiri auhindade võitjate kohta. 

Kõik vaidlused Eatoni, Partnerite ja osalejate vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. 

Kõik kampaaniaga seonduvad kulud kannab Eaton. 

Informatsioon kampaania kohta on avaldatud www.eaton.ee/suvi2019.  


