“Dansk Guld kevadloterii”
loterii reeglid.
1. LOTERII TELLIJA
ApS "Merrild Lavazza Danmark”, reg. nr. DK36473940, juriidiline aadress: Erritsa
Mallebanke 3, DK-7000 Fredencia.
2. LOTERII KORRALDAJA
SIA „SprintLab“, reg. nr. 40103364801, juriidiline aadress: Rīgas tänav 8-9, Carnikava,
Ādaži maakond, LV-2163.
3. LOTERII TOIMUMISE TERRITOORIUM
Kõik Eesti territooriumil asuvad kauplused ja e-poed.
4. LOTERII TOIMUMISE PERIOOD
4.1. Loterii toimumise periood: 25.04.2022 – 21.06.2022.
4.2. Loterii toimumise alguskuupäev, mil loteriis osalejad saavad alustada registreerumist
loosimisele veebilehel www.merrildloterii.ee, on määratud 25. aprill 2022. aasta kell 00:00;
4.3. Loterii toimumise lõppkuupäev, mil loteriis osalejad saavad registreerida loosimisele, on
määratud 20. juuni 2022. aasta kell 23:59.
5. AUHINNAFOND
5.1. Loterii peaauhind – köögi muudatused taani stiilis 5000 euro väärtuses – 1 tk.;
5.2. Tootekomplekt, mis koosneb: Merrild „Dansk Guld“ kohvioad 1 kg, Merrild „Dansk
Guld“ jahvatatud kohv purgis 250 g ja kahe kohvitassi komplekt - 30 tk;
5.1. Võitude koguväärtus on 5600,00 EUR koos käibemaksuga.
6. PROGNOOSITAV OSALEJATE ARV
Prognoositakse ligikaudu 4000 loteriis osalejat, nende hulgast valitakse välja 31 võitjat.
7. OSALEMISE TINGIMUSED
7.1. Loteriis osalemiseks tuleb osalejal ajavahemikul 25. aprill 2022. Aasta kuni 20. juuni
2022. aasta Eesti Vabariigis asuvast mistahes kauplusest või e-poest osta ükskõik milline
Merrild Dansk Guld kohv. Pärast ostu sooritamist tuleb osalejal registreerida loteriis
osalemine kodulehel merrildloterii.ee , kuhu tuleb märkida ostutšeki või e-arve number, eesja perekonnanimi, kontakttelefoni number ja e-posti aadress.
7.2. Merrild Dansk Guld tooted, mida ostes saate loteriis osalemiseks registreeruda:
Toote nimetus
Merrild Dansk Guld 250g jahvatatud kohvi purgis
Merrild Dansk Guld 400g jahvatatud kohvi
Merrild Dansk Guld 1kg kohvioad
Merrild Dansk Guld 1+1 250g jahvatatud kohvi komplekt
Merrild Dansk Guld toodete komplekt kinkekarbis

Toote vöötkood
8000070038967
8000070023628
8000070046863
4771459690420
4771459690918

7.3. Auhinna saamiseks tuleb ostutšekk või e-arve alles hoida kuni auhinna kättesaamiseni ja
see peab olema selgelt loetav.
7.4. Loteriis osalemiseks tuleb registreerida kuni 20. juunini 2022. aastal kella 23:59.59-ni.
7.5. Igat ostutšekki või e-arvet saab registreerida vaid üks kord. Kui ühte ostutšekki on
loteriiks registreeritud mitu korda, siis loetakse kehtivaks registreeringuks esimene
registreering;

7.6. Loteriis osaleja saab loteriis osaleda piiramatu arv kordi, kui ostab kampaaniakaupu
korduvalt ja registreerib uue ostutšeki või e-arve numbri;
7.7. Täites osalemise ankeedi ja vormistades registreerumise, võtab loteriis osaleja täieliku
vastutuse loosimisel registreerumisel tõese ja täpse teabe esitamise eest.
8. OSALEMISKULUD.
8.1. Osalejate panus loteriis osalemiseks – tuleb ükskõik millisest Eesti Vabariigis asuvast
kauplusest või e-poest osta Merrild Dansk Guld kohvi.
8.2. Kulusid, mida osaleja auhinna kättesaamiseks ja kasutamiseks teeb, ei kompenseerita.
8.3. Registreerumine loteriis osalemiseks on tasuta.
9. AUHINDADE LOOSIMINE
9.1. Kõigi Eesti osalejate vahel, kes on registreerunud vastavalt Loterii tingimustes sätestatud
korras alates 25. aprillist 2022. aastast kella 00:00:01-st kuni 20. juunini 2022. aastal kella
23:59:59-ni, loositakse loterii võidufond välja korraga SIA „Visas Loterijas“ ruumides
aadressil Dzirnavu tänav 37-63, Riia, Läti, LV 1010. Loosimine toimub 21. juunil 2022.
aastal kell 11.00;
9.2. Iga võitja kohta loositakse välja 1 (üks) varuvõitja, kellest võib saada auhinna võitja, kui
väljaloositud auhinnavõitjatel ei ole mingil põhjusel õigust auhinda kätte saada või nad
keelduvad auhinna kättesaamisest.
10. VÕITJATE VÄLJAKUULUTAMINE
10.1. Võitjad avaldatakse veebilehel merrildloterii.ee 21.06.2022 loosimispäeva lõpuks,
märkides võitja ees-, perekonnanime ja võitnud ostutšeki või e-arve numbri.
10.2. Loterii korraldaja 21.06.2022. teavitab auhinna võitjaid loterii ankeedis näidatud
telefoninumbril või e-kirjaga;
10.3. Loteriis osaledes kinnitavad loteriis osaleja, et nõustub nende tingimustega ja sellega, et
loterii korraldaja SIA „SprintLab“ ja tema poolt volitatud isikud omavad õigust töödelda,
säilitada ja kasutada osalejate isikuandmeid auhindade saajate määramisel ja nimede
avaldamisel veebilehel merrildloterii.ee samuti auhindade üleandmisel. Andmete töötlemise
eesmärk on auhinna saajate väljaselgitamine ja auhindade üleandmine.
11. LAIMESTU SAŅEMŠANA.
11.1. Võidud on võimalik kätte saada alates 22. juunist 2022. aastast kuni 21. juulini 2022.
aastal;
11.2. Ebaselguste korral võib pöörduda loterii korraldaja SIA „Sprintlab“ poole
telefonil +371 67 373 390 tööpäeviti 09:00 -17:00 või kirjutades e-postile:
sprintlab@sprintlab.eu
11.3 Auhinna kättesaamiseks tuleb võitnud isikul esitada loosimisel võitnud ostutšeki või earve, mis vastab nende tingimuste punktile 7.1. ja isikut tõendav dokument (pass või IDkaart).
11.4. Kui loterii korraldajad ei saa Võitjaga 3 (kolme) päeva jooksul ühendust, kaotab Võitja
võiduõiguse. Sel juhul kuulub õigus auhinnale varuvõitjale;
11.5. Kui Võitja ei suuda 3 (kolme) päeva jooksul alates loterii korraldajaga ühenduse saamist
esitada kehtivat ostutšekki või e-arvet, mis vastab käesolevate tingimuste punktile nr. 7.,
kaotab ta õiguse auhinnale. Sel juhul kuulub õigus auhinnale varuvõijale;
11.6. Auhinna kättesaamisel allkirjastavad võitjad auhinna vastuvõtu-üleandmise akti. Pärast
auhinna kättesaamist ja vastuvõtu-üleandmise akti allkirjastamist ei saa võitja pöörduda loterii
korraldajate poole pretensioonidega loterii võitude kohta;
11.7. Auhindu ei väljastata rahas;
11.8. Peaauhind sisaldab:
Sisekujundaja tööd - projekti väljatöötamist ja realiseerimist, hinnates koos tellijaga vajalikke
muudatusi vastavalt ruumi suurusele ja võitja soovidele/olemasolevale varustusele ja
vajalikele parendustele ning vajalike materjale;

11.9. Samuti on võitjal õigus valida oma kodus mõni muu ruum, kui köök ei vaja täiendavaid
ümberehitusi või lisaseadmete ostmist;
11.10. Võitjal on õigus koos kujundajaga valida muudatusteks ka muud stiili;
11.11. Võitja peab kujundajaga kokku leppima projekti väljatöötamises ja tähtaegades, mis on
mitte hiljemalt kui 1 kuu peale loterii lõppu;
11.12. Samuti on võitjal õigus valida ka selliseid kodukujunduse muudatused, mis ületavad
peavõidu väärtuse - 5000,00 eurot (viis tuhat eurot, 00 senti), tasudes vahe oma vahenditest.

12. KAEBUSED JA NENDE LÄBIVAATAMISE KORD
12.1. Pretensioonide korral tuleb loteriis osalejal esitada kirjalik avaldus aadressile
sprintlab@sprintlab.eu;
12.2. Pretensioon vaadatakse läbi ja vastatakse 14 (neljateist) päeva jooksul;
12.3. Korraldaja ei vastuta praegu ega tulevikus loteriis osalejate mis tahes materiaalsete
kahjude eest, mis on seotud loteriis osalemise, võitude kättesaamise ja kasutamisega. Auhinna
kättesaamisega seotud lisakulud, nagu (kuid mitte ainult) transpordikulud või telefonikõnede
kulud, ei hüvitata;
12.4. Korraldaja ei vastuta loteriis osalejate loosimisest väljaarvamise eest, samuti Auhinna
üleandmata jätmise eest juhtudel, kui ei järgita loterii tingimusi või loteriis osaleja
registreerimisel esitatud andmed on valed või ebatäpsed või kui võitjatega pole korraldajast
mitteolenevatel põhjustel ühendust võtta õnnestunud.
13. DALĪBAS AIZLIEGUMS.
13.1. Loteriis ei tohi osaleda ettevõtete Aps „Merrild Lavazza Danmark“ , SIA „SprintLab“
ka SIA „Visas Loterijas“ töötajad;
13.2. Käesolevate eeskirjade rikkumisel, kui üheks võitjaks osutub isik, kellel ei ole õigust
loosimises osaleda, jääb auhind ettevõtte ApS „Merrild Lavazza Denmark“ omandisse.
14. LÕPPSÄTTED
14.1. Loterii tingimuste täisversioon on avaldatud loterii veebilehel merrildloterii.ee;
Loosimises osalemisega auhinna saaja nõustub loterii suhtluse ja avalikustamisega.
SIA SprintLab direktor
Dainis Kozlovskis
12.01.2022

