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AS Kuusakoski kevadkampaania tingimused 

 

 Kampaania kestab 06.aprill kuni 30.juuni (k.a.) 2015.a. 

 Kampaania on suunatud eraklientidele. 

 AS Kuusakoski vastuvõtupunktis toimub automaatselt vastava osakonna põhiselt kõikide (ehk nii 

era-kui äriklientide) ostu-müügiaktide loendus ning programm annab teavituse kui täitub 

järgmine 100. (sajas) ostu-müügiakt. 

 Iga 100.klient vastavas osakonnas saab kehtivale vanametalli tonni hinnale 100.-€/T (ükssada 

eurot ühe tonni kohta) boonust lisaks kehtivale vanametalliliigi kokkuostuhinnale.  

 Igale 100.kliendile kehtivad järgmised kampaania ostupiirangud: 

o Tavakliendil max. kogus 100.kliendile: must metall kuni 1 T ja värviline metall kuni 0,5T 

o VIP kliendil max. kogus 100.kliendile: must metall kuni 5 T ja värviline metall kuni 1,5 T 

 Kõik kliendid, kes toovad vähemalt 200 kg (k.a.) ja enam metalli (arvesse lähevad nii musta kui 

värvilise metalliliigid), saavad kampaaniaperioodil liituda AS Kuusakoki VIP programmiga ja 

vormistada endale vastava kliendikaardi tasuta (tavahind 4,99€/tk). 

 Kõik kliendid, kes toovad kuni 200kg metalli  (arvesse lähevad nii musta kui värvilise 

metalliliigid), saavad kampaaniaperioodil liituda AS Kuusakoki VIP programmiga ja vormistada 

endale vastava kliendikaardi soodushinnaga 1.- €/tk (tavahind 4,99€/tk). 

 

Kampaania näide musta metalliga 

Tuues Tallinna osakonda 0,5 t gabariitset metalli (Teras1) kehtib tavatingimusel arvutuskäik: 0,5 x 
160.-€/T = 80 EUR. Sajanda kliendina kehtib arvutuskäik: 0,5 x 260.- €/T = 130.- € 

 

Kampaania näide värvilise metalliga 

Tuues Tallinna osakonda 0,1 t alumiiniumit (AL 3A) kehtib tavatingimusel arvutuskäik:  0,1 x 920.- 
€/T = 92.-€. Sajanda kliendina kehtib arvutuskäik: 0,1 x 1020.-€/T = 102.-€ 

  

Kampaania näide vormistades kliendikaart 

Klient, kes toob 1,5 tonni musta metalli ja ei ole täna VIP programmi liige ning osutub 100. 
kliendiks. Vormistades end koheselt VIP kliendiks, laieneb vastav soodustus koheselt ja 100.-€/T 
boonuse maksimumkoguse määr tõuseb koheselt 1-lt tonnilt 5-le tonnile. See tähendab, et boonuse 
100.-€/T saab juba uue VIP kliendina kogu toodud 1,5 tonni peale. 

  



 

 
Kevadkampaania 2015  2 (2) 
   
06/04/2015   

    

 

 
Kuusakoski AS | Betooni 12, Tallinn 11415, Eesti | T +372 6 258 666 | firma@kuusakoski.com | www.kuusakoski.com 
 

Isikuandmete töötlemise kord 

 

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

seaduse nõuetele kampaania läbiviimise eesmärgil.  

 Kampaanias osalenud klient annab AS Kuusakoskile nõusoleku töödelda esitatud järgnevatel 

eesmärkidel: 

o Andmete analüüsimiseks ja andmete kohta kokkuvõtete tegemiseks; 

o AS Kuusakoski poolt kampaaniaga seotud  info edastamiseks. 

 Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele või koostööpartneritele. 

 Kampaanias osaleval kliendil 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.  

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

Tallinn.  
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