
 

 

AS KUUSAKOSKI JA BAUHOF GROUP AS KAMPAANIA 

„VANARAUAGA TULEVIKKU” REEGLID 

 

Kampaania korralduse eest on vastutav: 

AS Kuusakoski, registrikood 10167439 

Aadress: Betooni 12, 11415 Tallinn 

Telefon: 6258 666, E-post: firma@kuusakoski.com 

 

Tarbijamängu korraldamise ja kehtivuse aeg: 

08.04.2019-23.06.2019  

 

Võitudeks jagatavad auhinnad: 

1. Peaauhinnad: 11 (üksteist) robotniidukit MCCULLOCH ROB R1000 18V 1X2,1AH   

o Igas Kuusakoski osakonnas loositakse selle konkreetse osakonna külastajate vahel 

kampaania lõppedes välja 1 robotniiduki võitja (11 osakonda = 11 võitjat), kusjuures 

iga 100 kg toodud vanametalli kohta on loosikorvis 1 hääl. Detailne loositavate 

robotniidukite tooteinfo, sh väärtus jaeturul, on leitav Bauhof kodulehelt järgmisel 

lingil: https://www.bauhof.ee/et/suvi-aias/robotniiduk-mcculloch-rob-r1000-18v-1x2-

1ah-620124 .  

 

2. Üllatus- ja lohutusauhinnad: 

o Igale vähemalt 100 kg vanametalli toojale on üllatus Bauhofilt, milleks on -25% 

sooduskupong. Kokku jagatakse kampaania jooksul 20 000 (kakskümmend tuhat) tükki 

kuponge ehk kupongid saavad esimesed 20 000 külastajat, kes toovad korraga vähemalt 

100 kg vanametalli. Üks kupong antakse ühe tehingu kohta. Sooduskupongidele 

kehtivad järgnevad kasutamistingimused: 

▪ Bauhofi soodustust andev kupong kehtib 08.04.-23.07.2019 kõikides Bauhofi 

kauplustes üle Eesti. 

▪ Kupong annab allahindluse tavahinnaga toodetele -25%. 

▪ Allahindlus ei laiene juba allahinnatud toodetele. 

▪ Üks kupong kehtib ühe ostukorvi kohta. Ühte kupongi saab kasutada üks kord. 

▪ Kupongi kasutamiseks EI OLE vajalik Meistriklubi või Profiklubi kaart. 

▪ Kupong kehtib vaid Bauhofi kauplustes. Kupong ei kehti Bauhofi e-poes. 

▪  -25% sooduskupongi allahindlus ei rakendu järgmistel juhtudel: 
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• kliendile koostatakse või on koostatud eritellimus 

• kliendile teostatakse krediidimüük või järelmaksuga müük 

• klient tasub ettemaksu toodete/teenuste eest 

• kaupa müüakse otsetarnena 

• kinkekaardi müügil 

• teenuste müügil 

• projektimüügil 

• toidukaupade ja jookide (k.a. alkohoolsete jookide) müügil. 

o Lisanduvad väiksemad üllatusauhinnad Kuusakoski ja/või Bauhof poolt sotsiaalmeedias 

loosimistes, jälgi infot https://www.facebook.com/KuusakoskiAS/.  

 

Kampaania kirjeldus, osalemise tingimused ja loosimise põhimõtted 

• Iga 100 kg vanametalli kohta, mida eraisik kampaaniaperioodil Kuusakoski AS ükskõik 

millisesse Eesti osakonda toob, saab ta ühe hääle. Näiteks tuues korraga 560 kg vanametalli, saab 

eraisik 5,6 häält. Mida rohkem vanametalli eraisik kampaaniaperioodi jooksul ära toob, seda rohkem 

saab ta ka hääli robotniiduki loosis.  

• Kampaania perioodi lõpus summeeritakse eraisiku poolt perioodi jooksul saadud hääled ning 

ümardatakse allapoole täisarvuks. Näiteks, kui eraisik on toonud 220 kg, 470 kg ja 340 kg 

vanametalli, on ta kokku saanud 2,2 + 4,7 + 3, 4 = 10,3 häält (kampaaniaperioodi lõpus ümardatakse 

see 10 hääleks). Ümardamine toimub alati allapoole, s.t. reaalselt toodud vanametalli koguste alusel. 

Kui eraisik on saanud tinglikult perioodi jooksul 9,9 häält, osaleb ta loosis ikkagi 9 häälega, sest 10. 

hääle saamisest on jäänud 10 kg vanametalli puudu. 

• Kuusakoski püsikliendiprogrammi liikmete hääled dubleeritakse kampaania lõpus, 

olenemata püsikliendi tasemest. Näiteks, kui püsiklient on toonud kokku perioodil 1700 kg 

vanametalli, on tal 2x17 häält (kokku 34 häält).  

• Kui klient on viinud jäätmeid erinevatesse AS Kuusakoski osakondadesse kampaania jooksul, 

siis osaleb ta ka mitme osakonna loosikorvis vastavalt nende arvu häältega, mis ta vastava osakonna 

kohta on kokku kogunud. 

• Kampaanias saavad osaleda kõik AS Kuusakoskit külastavad erakliendid (alates 18. eluaastast), 

välja arvatud AS Kuusakoski, AS Bauhof Group ja turundusagentuuri Ourpower OÜ töötajad või 

nende lähisugulased.  

• Kampaanias näidatud võitusid ei saa mingil tingimusel välja võtta sularahas.  
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Tulemuste selgitamise ja avalikustamise aeg, koht ning kord. 

• Tulemuse selgitamiseks koostatakse komisjon, mis koosneb AS Kuusakoski, OÜ Ourpower ja 

vajadusel Tarbijakaitse ja/või Bauhof esindajatest. Kõik loosis osalejad ja nende hääled ning 

lisahääled lisatakse ühtsesse süsteemi andmetöötlusprogrammis Excel, misjärel loositakse võitja 

funktsiooni „randbetween“ abil. Mida rohkem hääli on isikul, seda enam kordi on tema nimi 

esindatud. Loosimise tehnilist õigsust kontrollib ja andmete õiglase eksportimise eest vastutab AS 

Kuusakoski finantsjuht Martin Tordik. 

• Lohutusauhindasid ehk sooduskuponge jagatakse igale AS Kuusakoski erakliendile, kes toob 

korraga vähemalt 100 kg vanametalli (kokku 20 000 tk). 

  

Võitude väljaandmise koht, kord ja lõpptähtaeg.  

Võit antakse üle võitjale vastava kokkuleppe alusel e-maili ja/või telefoni teel. Võitude väljastamine 

toimub ajavahemikus 10.07.2019 – 30.09.2019 sobivas Bauhof kaupluses üle Eesti isikuttõendava 

dokumendi alusel. 

 

Teave võitja teavitamise kohta. 

Võitjale saadetakse info e-kirjaga vastavalt esitatud andmetele, lisaks toimub võitja teavitamine telefoni 

teel loosis osaleja poolt esitatud mobiilinumbrile. 

 

Teave osaleja andmete kasutamise (võitjate avalikustamise) kohta. 

Loosimine on avalik ja see korraldatakse AS Kuusakoski peakontoris Tallinnas ajavahemikus 26.06-

03.07.2019.a. Võitjate info avalikustatakse kõikides Kuusakoski avalikes kanalites hiljemalt 

05.07.2019.a., sh www.kuusakoski.com veebilehel ja Kuusakoski Facebooki lehel internetis: 

http://www.facebook.com/KuusakoskiAS.  Lisaks saadetakse kõigile osalejatele vastav uudiskiri e-

kirjaga või e-maili aadressi puudumisel vastavasisuline tekstisõnum loosis osaleja poolt esitatud 

mobiilinumbrile. 

 

Lisainformatsiooni saamise võimalused. 

Klientidel on võimalus saada lisainfot kõikides AS Kuusakoski esindustes üle-Eesti, tasuta infotelefonil 

13660 või e-kirjaga aadressilt firma@kuusakoski.com. 
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Pretensioonide lahendamise kord ja tähtaeg. 

Pretensioonide esmane lahendamine toimub AS Kuusakoski vastavas esinduses või tasuta infotelefonil 

13660. Pretensioonid ja vaidlusküsimused, mis ei ole mingil põhjusel lahendatavad AS Kuusakoski 

klienditeeninduses või telefoni teel, tuleb saata kliendil kirjalikult e-kirja või tavaposti vahendusel AS 

Kuusakoski peakontorisse: e-post firma@kuusakoski.com ja aadress Betooni12, 11415 Tallinn. 

Kirjalikud pretensioonid saavad vastuse 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates nende laekumise 

hetkest. Pretensioonide ja vaidlusküsimuste vastutav isik on AS Kuusakoski juhatuse assistent Hille 

Korindt. 

  

Isikuandmete töötlemise kord: 

• Kampaania käigus esitatud isikuandmed on kaitstud ja AS Kuusakoski töötleb neid vastavalt 

seaduse nõuetele kampaania läbiviimise eesmärgil. 

• Kampaanias osalenud eraklient annab AS Kuusakoskile nõusoleku töödelda esitatud andmeid 

järgnevatel eesmärkidel: 

• Andmete analüüsimiseks ja andmete kohta kokkuvõtete tegemiseks; 

• AS Kuusakoski poolt turundusliku sisuga info edastamiseks. 

• Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele või koostööpartneritele, v.a. turundusagentuurile 

Ourpower OÜ kampaaniaperioodil uudiskirjade koostamiseks. 

• Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot AS Kuusakoski poolt isikuandmete töötlemise kohta, 

kui seadus sellist õigust ei piira. Osalejal on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. 

• Osalejal on õigus igal ajal keelata esitatud andmete kasutamine otseturustuseks saates vastava kirja 

aadressil Betooni 12, 11415 Tallinn (AS Kuusakoski) või e-mailile firma@kuusakoski.com või 

vajutades saadud uudiskirjas “Lahku listist” viitele. 

• Isikuandmete vastutav töötleja on AS Kuusakoski, registrikood 10167439, Betooni 12, 11415 

Tallinn.  
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