AS Kuusakoski poolt korraldatava tarbijamängu reeglid
1. Tarbijamängu korraldaja:
AS Kuusakoski, registrikood 10167439
Aadress: Betooni 12, 11415 Tallinn
Telefon: 6258 666, E-post: firma@kuusakoski.ee
2. Tarbijamängu korraldamise aeg 02.04.2018-23.06.2018.a
Korraldajal on õigus ettenägematutel (Force Majeure) juhtudel lõpetada kampaania
viivitamatult, teavitades sellest veebilehel www.kuusakoski.com ilma selle eest
mistahes vastutust kandmata.
3. Võidufondi suurus kokku 20 920,- € (kakskümmend tuhat üheksasada kakskümmend
eurot ja null senti)
4. Väljaantavate võitude andmeid:
a) Peavõit NISSAN QASHQAI DIG-T 115, 6 MT Visia 2WD, manuaalkäigukastiga,
bensiinimootoriga, sh varustus:
● Mugavus: kliimaseade; stopp/start-süsteem; püsikiirusehoidja; telefoni
käed-vaba süsteem; follow-me-home tuled; soojendusega esiistmed
● Ohutus: ABS piduriabi ja EBD-ga; elektrooniline stabiilsusprogramm;
aktiivne veojõukontroll; elektrooniline seisupidur; nõlvalt stardi abi;
automaatne seisupidur; parkimisandurid ees ja taga; liiklusmärkide
tuvastamise süsteem; sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem;
lapsekindlad tagauste lukud
● Heli: CD-raadio DAB süsteemiga; USB-ühendus ja iPod valmidus, AUX
sisend, MP3 CD-ühilduvus
● Rattad: 16’’ terasveljed (rehvid 215/65R16)
Detailne info varustuse kohta on toodud:
https://www.nissan.ee/content/dam/Nissan/ee/brochures/pricelist/new-qashqaijaemuugi-hinnakiri.pdf (Visia varustus)
Auto hind koos lisavarustusega 19 300,- € (üheksateist tuhat kolmsada eurot ja 00
senti), sisaldab käibemaksu.
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b) Lisaauhinnad Forum Cinemas AS kinkepiletid kahele (kokku 100 komplekti ehk
200 piletit), mida loositakse välja nii kampaanias osalejate vahel kui ka Facebooki
mängude käigus. Pilet kehtib kõigis Forum Cinemas kinodes 2D filmidele kõikidel
nädalapäevadel.
Forum Cinemas kinkepiletite komplekti väärtus 16,20 € (kokku auhinnafondi suurus
1620 €), sisaldab käibemaksu.
5. Mängu kirjeldus, sh osalemise tingimused ja kord:
Iga 100kg vanametalli eest, 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 autoloosis osalemiseks.
Kampaaniaperioodi lõppedes summeeritakse eraisiku poolt perioodi jooksul kogutud
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 100 kg vanametalli puudu.
Kuusakoski püsikliendiprogrammi liikmete hääled dubleeritakse, olenemata püsikliendi
tasemest, peale allapoole täisarvuks ümardamist. Näiteks, kui püsiklient on toonud
kokku perioodil 1750 kg vanametalli, on tal 2x17 häält (kokku 34 häält).
Kampaanias saavad osaleda kõik AS Kuusakoskit külastavad erakliendid (alates
18.eluaastast), välja arvatud AS Kuusakoski, AS Fakto Auto ja turundusagentuuri
Stillabunt OÜ töötajad või nende lähisugulased, abikaasad ja elukaaslased.
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Kampaanias näidatud võitusid ei saa välja võtta rahas. Peaauhinna Nissan Qashqai
võitjale laieneb kohtustus ühe aasta (12 kuu) jooksul võidu kättesaamise hetkest mitte
eemaldada võiduautolt Fakto Auto AS ja Kuusakoski AS logosid, kuna antud perioodi
vältel on peaauhind ka reklaammaterjal ning sõnumikandja.

6. Tulemuste selgitamise ja avalikustamise aeg, koht ning kord:
Tulemuse selgitamiseks koostatakse komisjon, mis koosneb AS Kuusakoski, AS Fakto
Auto esindajatest ja sõltumatust kolmandast osapoolest. Kõik loosis osalejad ja nende
hääled ning lisahääled lisatakse ühtsesse andmetulpa andmetöötlusprogrammis Excel,
misjärel loositakse peavõidu võitja funktsiooni „randbetween“ abil. Mida rohkem hääli
on isikul, seda enam kordi on tema nimi andmetulbas esindatud. Lisaauhinnad
loositakse samal meetodil. Peale peaauhinna või lisaauhinna võitmist ei eemaldata
võitnud isiku häält andmetulbast ja isik osaleb kõikides loosimistes, kuni kõik auhinnad
on loositud. Isikul on õigus võita mitu auhinda.
Loosimises ei tohi osaleda AS Kuusakoski, AS Fakto Auto ja Stillabunt OÜ töötajad
või nende lähisugulased, abikaasad ja elukaaslased, mistõttu vastava info avastamisel
loositakse uus võitja. Loosimise tehnilist õigsust kontrollib ja andmete õiglase
eksportimise eest vastutab AS Kuusakoski finantsjuht Martin Tordik. Loosimise juures
viibib kogu moodustatud komisjon, sh AS Kuusakoski, AS Fakto Auto ning sõltumatu
kolmanda osapoole esindajad.
7. Võitude väljaandmise koht, kord ja lõpptähtaeg:
Peavõit antakse üle võitjale sobival kuupäeval ja kellaajal, AS Fakto Auto esinduse
lahtiolekuaegadel ning asukohas aadressil Osmussaare tee 10, Tallinn. Peavõidu
kättesaamiseks tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart) ning võit
väljastatakse võitjale isiklikult või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava
dokumendi alusel.
Peavõidu üleandjaks on AS Kuusakoski. Peavõidu võitja on kohustatud kirjalikult
volitama AS Fakto Autot peavõitu registreerima võitja nimel ja nimele või oma poolt
näidatud isiku nimele Maanteeameti registris.
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Esmaregistreerimisega kaasneva(d) riigilõivu(d) tasub AS Fakto Auto. Kogu vastutus
peavõidu kasutamise, säilimise ja seisukorra, sh seaduses nõutud kindlustuse eest, läheb
üle võitjale alates vastuvõtu kirjalikust vormistamisest. Mistahes muud peavõidu
vastuvõtmisega kaasneda võivad kulud (nt sõidukulud auto kätteandmise asukohta,
ööbimiskulud jne) kannab võitja.
Peavõidu väljastamine toimub ajavahemikus 30.06.2018 – 31.08.2018, täpne kuupäev
ja kellaaeg lepitakse võitjaga kokku. Võitja on ühtlasi kohustatud nõustuma intervjuude,
pildistamise ja filmimistega ajakirjandusväljaannetele ning Kuusakoski AS ja Fakto
Auto AS sotsiaalmeediakanalite tarbeks. Vastav nõustumine on eelduseks võidu
väljastamisele. Juhul, kui tarbijamängu korraldaja saab teadlikuks mistahes pettusest,
kelmusest või muust sarnasest tegevusest kampaania kestel või sellega seoses, mis
omakorda puudutab mistahes moel peavõidunõuet, siis sellist nõuet ei rahuldata.
Lisaauhinnad väljastatakse elektrooniliselt või füüsiliselt samuti ajavahemikul
30.06.2018 – 31.08.2018. Kui võitja ei võta peavõitu, lisaauhinda või lisaauhindu
eelpool näidatud perioodi vältel vastu, loetakse, et võitja loobub võidust. Kuusakoski
AS ei ole kohustatud loobutuks loetud võitude asemel lisaloosimist või lisaloosimisi
korraldama. Juhul kui korraldajal ei õnnestu peaauhinna ja lisaauhindade võitjatega
kontakti saada korraldajast mitteolenevatel põhjustel (sh esitatud on valed
kontaktandmed), ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhinnast ilma jäämise eest.
8. Teave võitja teavitamise kohta:
Võitjale saadetakse info e-kirjaga vastavalt esitatud andmetele, lisaks toimub peavõidu
võitja teavitamine telefoni teel loosis osaleja poolt esitatud mobiilinumbrile.
9. Teave osaleja andmete kasutamise (võitjate avalikustamise) kohta:
Loosimine on avalik ja see korraldatakse AS Kuusakoski peakontoris Tallinnas ning
eelnevalt saadetakse vastav pressiteade ka meediaväljaannetele üle Eesti. Seega on
tõenäoline, et üritus võib saada meediakajastuse. Võitjate info avalikustatakse 2. juulil
2018 kõikide Kuusakoski osakondade infotahvlitel, www.kuusakoski.com veebilehel ja
Kuusakoski Facebooki lehel internetis: http://www.facebook.com/KuusakoskiAS.
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Lisaks saadetakse kõigile osalejatele vastav uudiskiri e-kirjaga või e-maili aadressi
puudumisel vastavasisuline tekstisõnum loosis osaleja poolt esitatud mobiilinumbrile.
10. Lisainformatsiooni saamise võimalused:
Klientidel on võimalus saada lisainfot kõikides AS Kuusakoski esindustes üle Eesti,
tasuta infotelefonil 13660 või e-kirjaga aadressilt firma@kuusakoski.com.
11. Mängijate esitatavate 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: epost firma@kuusakoski.com ja aadress Betooni 12, 11415 Tallinn.
Kirjalikud pretensioonid saavad vastuse 7 kalendripäeva jooksul alates nende laekumise
hetkest. Pretensioonide ja vaidlusküsimuste vastutav isik on AS Kuusakoski juhatuse
assistent Hille Korindt.
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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, v.a.
turundusagentuurile Stillabunt 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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