
 

 

 

Kevadkampaania 2016 tingimused 

 

 Kampaania kestab 04.04.2016-22.06.2016. 

 Kampaania kehtib kõigis AS Kuusakoski üheteistkümnes (11) osakonnas üle Eesti. 

 Kampaania raames on võimalik eraklientidel saada kampaaniatäringut veeretades õnne 

korral hinnalisa vanametalli baashinnale.  

 Kampaaniatäringut saab visata pärast vanametalli sisestamist arveldussüsteemi (kuid enne 

lõplikku kinnitamist). 

 Pärast kampaaniatäringu viskamist rohkem vanametalli ridasid ostuaktile lisada ei saa.  

 Kampaaniatäringut saab visata ainult ühe korra ühe vanametalli müümise kohta.  

 Kuusakoski püsikliendi programmiga (VIP) liitunud eraklient saab sooritada lisaviske 

ning arvesse läheb kahe viske summa. 

 Kuusakoski püsikliendi programmiga (VIP) liitunud erakliendile kehtib minimaalselt 

saavutatud hinnaboonuse tase. Kui täringuvisetega saadakse sellest boonusest suurem 

summa, kehtib kliendile veeretatud hinnalisa. Veeretatud boonust ja püsikliendi boonust ei 

summerita, kehtib suurema printsiip. (Näiteks, kui VIP-klient, kellele kehtib hinnaboonus 

10 EUR/T, saab täringute veeretamise järel summaks 2 EUR/T, kehtib talle hinnalisa 10 

EUR/T. Kui aga täringuvisete summa on näiteks 11 EUR/T, kehtib hinnalisa 11 EUR/T). 

 Juurdehindlused on 1, 5, 10, 15 ja 20 EUR ühe vanametallitonni kohta. 

 Loositud hinnalisa korrutatakse läbi toodud vanametallikogusega. 

 Hinnalisa veeretamine ja sellest tulenevad juurdehindlused ei kehti juriidilistele isikutele ja 

eraklientidega sõlmitud erikokkulepetele.  

 

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: 

o Andmete analüüsimiseks ja andmete kohta kokkuvõtete tegemiseks; 

o AS Kuusakoski poolt kampaaniaga seotud  info edastamiseks. 

 

 Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele või koostööpartneritele. 

 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. 

 

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

11415 Tallinn.  
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