
 

 

„Merrildi kuninglik Taani seiklus Kopenhaagenis“ 

Loterii reeglid ja tingimused  

 

 
1. LOTERII TELLIJA 

Merrild Lavazza Danmark ApS, reg. nr DK 36473940, juriidiline aadress: Erritsø Møllebanke 
3, DK-7000, Fredencia. 

 

2. LOTERII KORRALDAJA 

2.1. SprintLab SIA, reg. nr 40103364801, juriidiline aadress: Rīgas iela 8-9, Carnikava, Ādažu 

nov., LV-2163. 

2.2. Korraldaja ja loteriis osalejate õigused ja kohustused on sätestatud käesolevates reeglites 

ja tingimustes ning loterii „Merrildi kuninglik Taani seiklus Kopenhaagenis” raames toimuvat 

isikuandmete töötlemist käsitlevas isikuandmete kaitse avalduses. Reklaammaterjalides loterii 

kohta antav teave on ainult informatiivse iseloomuga.  
 

3. LOTERII TOIMUMISE KOHT 

Kõik Eesti territooriumil asuvad kauplused ja e-poed. 

 

4. LOTERII TOIMUMISE PERIOOD 

4.1. Loterii toimumise periood: 01.09.2022–30.11.2022 

4.2. Loterii perioodi alguskuupäevaks, mil loteriis osalejad saavad alustada veebilehel enda 

registreerimist loosimisele, on määratud 1. september 2022 (alates kl 00.00). 

4.3. Loterii perioodi lõppkuupäevaks, mil loteriis osalejad saavad end veel loosimisele 

registreerida, on määratud 30. november 2022 (kuni kl 23.59). 

4.4. Loterii lõppeb võitjate loosimise ja tulemuste väljakuulutamisega 1. detsembril 2022. 

 

5. AUHINNAFOND 

5.1. Loterii peaauhind on 4 (neli) päeva kestev reis kahele Kopenhaagenisse (Taanis). Võitja 

reisipakett sisaldab edasi-tagasi lennukipileteid kahele inimesele, 3 (kolm) ööd majutust kahele 

viietärnihotellis koos hommikusöögiga, transfeeri lennujaamast hotelli ja tagasi lennujaama, 

Kopenhaageni linnakaarti 48 (neljakümne kaheksaks) tunniks ja reisikindlustust.  

5.2. Lisaks loositakse välja 30 tootekomplekti, kuhu kuuluvad: 1 kg Merrildi kohviube „Dansk 

Guld“, 250-grammine purk Merrildi jahvatatud kohvi „Dansk Guld“ ja kaks kohvitassi. 

5.3. Auhindade koguväärtus on 2800.- EUR (kaks tuhat kaheksasada eurot ja 00 senti) koos 

käibemaksuga. 

 

6. PROGNOOSITAV OSALEJATE ARV 

6.1. Eeldatav loteriis osalejate arv on ligikaudu 7000, kelle seast loositakse 31 (kolmkümmend 

üks) võitjat.  

 

7. OSALEMISE TINGIMUSED 

7.1. Loteriis osalemiseks peab osaleja ajavahemikul 1. septembrist 2022 kuni 30. novembrini 

2022 ostma mõnest Eesti Vabariigis asuvast kauplusest või e-poest vähemalt ühe järgmistest 

toodetest:  

 

EAN Toote kirjeldus 

8000070038967 Merrild Dansk Guld, 250 g jahvatatud kohvi purgis 

8000070023628 Merrild Dansk Guld, 400 g jahvatatud kohvi  

8000070064863 Merrild Dansk Guld, 1 kg kohviube  

4771459690420 Merrild Dansk Guld, 1+1 250 g jahvatatud kohvi komplekt  

4771459690918 Merrild Dansk Guld, tootekomplekt kinkekarbis 

8000070060340 Merrild IN-CUP, 250 g jahvatatud kohvi 



 

 

8000070060326 Merrild IN-CUP, 400 g jahvatatud kohvi 

8000070060333 Merrild IN-CUP, 500 g jahvatatud kohvi 

8000070201347 Merrild Arabica, 1 kg kohviube 

8000070201361 Merrild Espresso, 1 kg kohviube 

8000070022904 Merrild Crema, 1 kg kohviube 

8000070031852 Merrild Dansk Klassisk, 1 kg kohviube 

8000070201071 

8000070060937 

Merrild Gold, 100 g lahustuvat kohvi 

8000070201095 

8000070060913 

Merrild Gold, 200 g lahustuvat kohvi 

8000070021853 

8000070060890 

Merrild Classic, 100 g lahustuvat kohvi 

8000070021877 

8000070060876 

Merrild Classic, 200 g lahustuvat kohvi 

 

Pärast ostu sooritamist peab osaleja end loteriis osalemiseks registreerima veebilehel 

www.merrildloterii.ee, kuhu osaleja peab märkima ostutšeki või e-poe arve numbri, ees- ja 

perekonnanime, kontakttelefoni numbri ja e-posti aadressi.  

7.2. Ostutšekk või e-poe arve, millel olev teave peab olema selgesti loetav, tuleb kuni auhinna 

kättesaamiseni alles hoida.  

7.3. Osaleja peab loteriis osalemiseks olema registreeritud 30. novembriks kl 23.59.59. 

7.4. Loteriis osaleja saab loteriis osaleda piiramatu arv kordi, ostes korduvalt punktis 7.1 

loetletud tooteid ja registreerides uue ostutšeki või e-poe arve. Kui korraga ostetakse mitu 

punktis 7.1 loetletud toodet ja ostu tõendab üks ostutšekk, ei anna see õigust sama ostutšekki 

üle ühe korra loteriis osalemiseks registreerida.  

7.5. Osalemisankeedi täitmisega ja registreerimise vormistamisega võtab loteriis osaleja enda 

registreerimisel loteriis osalemiseks täieliku vastutuse tõese ja täpse teabe esitamise eest. 

 

8. OSALEJATE KULUD 

8.1. Osalejate panus loteriis osalemiseks: ükskõik millisest Eesti Vabariigis asuvast kauplusest 

või e-poest tuleb sooritada ost, mis sisaldab vähemalt üht punktis 7.1 loetletud toodetest. 

8.2. Kulusid, mida osaleja auhinna kättesaamiseks ja kasutamiseks teeb, ei kaeta. 

8.3. Registreerimine loteriis osalemiseks on tasuta. 

 

9. AUHINDADE LOOSIMINE 

9.1. Kõikide alates 1. septembrist 2022 kl 00.00.01 kuni 30. novembrini 2022 kl 23.59.59 

vastavalt loterii reeglitele end registreerinud loteriis osalejate vahel loositakse auhinnad välja 

1. detsembril 2022 kl 11.00.  

9.2. Loosimise viib Riias Dzirnavu tänaval 37-63 (6. korrus) läbi Visas Loterijas SIA (reg. nr 

40103404235). 

9.3. Lisaks võitjale loositakse välja 3 (kolm) varuvõitjat, kes võivad üksteise järel saada 

võitjaks, kui väljaloositud võitjal ei ole mingil põhjusel õigust auhinda kätte saada või ta 

keeldub seda vastu võtmast.  

9.4. Võitjad valitakse juhuslikkuse alusel.  

 

10. VÕITJATE VÄLJAKUULUTAMINE 

10.1. Võitjad tehakse teatavaks veebilehel www.merrildloterii.ee loosimispäeva 01.12.2022 

lõpuks, avaldades iga võitja ees- ja perekonnanime koos võitnud ostutšeki või e-poe arve 

numbriga. 

10.2. Lisaks võtab loterii korraldaja võitjatega ühendust, helistades loterii osalemisankeedil 

märgitud telefoninumbril ja/või saates e-kirja. 

10.3. Loteriis osalemisega kinnitavad loteriis osalejad, et nad nõustuvad nende reeglite ja 

tingimustega ning sellega, et nii loterii korraldaja SprintLab SIA kui ka Visas Loterijas SIA 

poolt määratud isikud võivad nende andmeid töödelda, säilitada ja kasutada võitjate 



 

 

väljaselgitamiseks, veebilehel www.merrildloterii.ee avaldamiseks ning auhindade 

väljaandmiseks. Andmete töötlemise eesmärk on tagada võitja väljaselgitamine ja auhinna 

väljaandmine.  

10.4. Avalik teave võitjate kohta on veebilehel www.merrildloterii.ee üleval kuni 31. 

detsembrini 2022. Seejärel on avaliku teabe säilitamine piiratud.  

 

11. AUHINDADE KÄTTESAAMINE 

11.1. Auhinna kättesaamiseks peab võitnud isik esitama loosimisel võitnud ostutšeki või e-poe 

arve, mis vastab nende reeglite ja tingimuste punktile 7.1, ja isikut tõendava dokumendi (passi 

või ID-kaardi).  

11.2. Võitjatel on ka võimalus võtta ühendust loterii korraldajaga telefonil +371 67373390 

tööpäeviti kl 08.00–17.00 ja leppida kokku auhinna kättesaamises või lahendada muid loteriiga 

seotud küsimusi. 

11.3. Kui võitja ei ole 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates loosimise päevast loterii korraldajaga 

ühendust võtnud ja loterii korraldajal ei õnnestu võitjaga ühendust saada, kaotab võitja õiguse 

võidetud auhinnale. Sellisel juhul läheb õigus auhinnale üle varuvõitjale, kes on loosimise 

järjekorras järgmine. 

11.4. Kui võitja ei esita 3 (kolme) päeva jooksul alates suhtlemisest loterii korraldajaga kehtivat 

ostutšekki või e-poe arvet, mis vastab nende reeglite ja tingimuste punktile 7.1, kaotab ta õiguse 

võidetud auhinnale. Sellisel juhul läheb õigus auhinnale üle varuvõitjale, kes on loosimise 

järjekorras järgmine. 

11.5. Auhinda ei maksta välja sularahas ja seda ei saa müüa teisele isikule.  

11.6. Võitja peab auhinna ära kasutama 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates auhinna 

kättesaamisest.  

 

12. PRETENSIOONID JA NENDE MENETLEMINE 

12.1. Pretensioonide korral peab loteriis osaleja esitama SprintLab SIA-le hiljemalt 10. 

detsembriks 2022 kirjaliku avalduse aadressil Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045. 

12.2. Pretensioon vaadatakse läbi ja sellele antakse vastus 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul.  

12.3. Korraldaja ei vastuta ega hakka tulevikus vastutama loteriis osalejate mis tahes 

materiaalsete kahjude eest, mis on seotud loteriis osalemise, auhindade kättesaamise ja 

kasutamisega. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulud, nagu (kuid mitte ainult) transpordi- 

või sidekulud, ei kuulu hüvitamisele. 

12.4. Korraldaja ei vastuta loteriis osalejate põhjendatud loosimisest väljaarvamise eest, samuti 

auhinna üleandmata jätmise eest, kui ei järgita loterii reegleid ja tingimusi või kui loteriis 

osaleja poolt registreerimisel esitatud andmed on korraldajast mitteolenevatel põhjustel valed 

või ebatäpsed.  

 

13. OSALEMISKEELD 

13.1. Loteriis ei tohi osaleda ettevõtete Merrild Baltics SIA, SprintLab SIA ega Visas Loterijas 

SIA töötajad. 

13.2. Kui seda reeglit rikutakse ja loterii võitjateks või varuvõitjateks saavad isikud, kellel ei 

ole õigust loteriis osaleda, jäävad auhinnad toodete valmistaja omandisse. 

 

14. LÕPPSÄTTED 

14.1. Loterii reeglite ja tingimustega, mis on heaks kiidetud loteriide ja hasartmängude 

järelevalve inspektsiooni poolt, saate tutvuda aadressil www.merrildloterii.ee. 

 

 

Riia, 5. mai 2022 

SprintLab SIA direktor    D. Kozlovskis 
 

http://www.merrildloterii.ee/

