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Riia 28. märts 2022 

 

 
 
 
 

KAMPAANIA TINGIMUSED 
 

1. Burn energiajookide edasimüüja Coca-Cola HBC Eesti OÜ  

  

  

2. Kampaania korraldaja SIA „BSMS” 

Reg kood LV40003471367 
Jur. aadress: Dēļu 4-8, Riia, LV-1004 
Faktiline aadress: Dēļu 4-8, Riia, LV-1004 

 

 
 
 
 

3. Kampaania toimumise territoorium: kogu Eesti Vabariigi territoorium. 
 
4. Kampaania toimumise aeg: alates 1. aprillist 2022 kuni 15. maini 2022.  

 
5. Kampaania käigus saab võita järgmisi auhindu. 10 auhinnapaketist koosnev auhinnafond 
jagatakse Leedu, Läti ja Eesti osalejate vahel. 
 

Nimetus Auhindade 

arv 

Burn peokomplekt: 

täispuhutav bassein, 

rannarätik, ujuv joogihoidja, 

täispuhutav luik, juhtmevaba 

kõlar, lehvik 

10 tk 

 
 
 
 

 
6. Kampaanias osalemiseks ei ole vaja osta mingit toodet ega sooritada ühtegi teist makset. 
Iga osavõtja võib esitada ainult ühe (1) avalduse ning osavõtja ei esita ega püüa esitada rohkem kui üht 

(1) avaldust. BSMS jätab endale õiguse mitte registreerida isikut kampaanias, kui see isik esitab või püüab 
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esitada rohkem kui ühe (1) avalduse. Kampaania täielikud tingimused on saadaval aadressil 
www.burnenergybaltics.com.  Osaleda on lubatud vähemalt 18-aastastel isikutel. Kampaania 
korraldaja jätab endale õiguse ettenägematute asjaolude korral asendada auhinnad samaväärsete 
auhindadega. 

 
 
 

 
 
 
6.1. Kampaanias osalemiseks saab registreeruda alates 1. aprillist 2022 kuni 15. maini 2022 

kella 24:00. 

 
7. Osavõtja saab kampaanias registreeruda järgmiselt: 
internetis aadressil www.burnenergybaltics.com, sisestades ees- ja perekonnanime, vanuse, e-posti 
aadressi ja telefoninumbri. 

7.1. Loosimisel osalevad kõik korrektsed internetis registreerumised vähemalt 18-aastaste isikute poolt.   
7.2. Kampaanias registreerudes nõustub osavõtja, et kampaania korraldaja või tellija töötleb isikuandmeid 
selle kampaania korraldamise vajadusteks, samuti isiku ees- ja perekonnanime ning telefoninumbri esimese 

nelja numbri avaldamisega veebisaidil www.burnenergybaltics.com võitjate teatavaks tegemisel. 
Registreeruja võtab endale täieliku vastutuse tõese teabe esitamise, selle koostamise täpsuse ja 
sisestamisvigade eest. Kuni iga võitjate määramiseni on osavõtjal õigus nõuda kampaania korraldajalt enda 
sisestatud andmete kustutamist. Sellisel juhul registreeritud andmed kustutatakse ja registreerumist ei 

võeta enam arvesse. 
 
8. Osavõtjate panus 

Kampaanias osalemiseks peab osavõtja registreeruma 7. punktis kirjeldatud korras.  
 
9. Registreerumise aeg 
Osavõtja võib kampaanias osalemise registreerida 7. punktis kirjeldatud korras alates 1. aprillist 2022 kuni 

15. maini 2022 kella 24:00. 
 
10. Võitjate määramine: 

10.1. 16. maini 2022 kell 12:00 toimub loosimine, kus loositakse välja kokku 10 (kümme) auhinda.  
10.2. Loosimised toimuvad SIA BSMS kontoris, Dēļu iela 4, Riia, LV-1004. 
 
11. Võitjate teavitamine 

11.1. Võitjaid teavitatakse isiklikult, helistades või saates SMSi kampaaniale esitatud telefoninumbrile 
3  tööpäeva jooksul pärast loosimist. 
11.2. Võitjate täielik nimekiri avaldatakse veebisaidil www.burnenergybaltics.com 17. maini 2022. 

 
12. Auhinna kätteandmine 
12.1. Auhinna üleandmise asjus võtab kampaania korraldaja võitjaga eraldi ühendust ja lepib temaga selles 
kokku. Kõik auhinna kättesaamisega seotud kulud katab võitja ise. 

12.2. Võitja saab auhinna kätte Magna Labor OÜ Madara 27, Tallinn kuni 31. maini 2022. 
12.3. Ettenägematute asjaolude ja võimaliku auhindade kättetoimetamisega hilinemise korral teavitab 
kampaania korraldaja võitjaid SMSi saatmisega registreerumisel sisestatud telefoninumbrile. 
12.4. Võitu ei vahetata välja samaväärse rahasumma vastu.  

12.5. Kõik võidu saamisega seotud maksud, kui need on kehtestatud, tasub võidu saaja.  
 

13. Kampaanias ei tohi osaleda Coca-Cola HBC Eesti OÜ ega Magna Labor OÜ töötajad ja nende 

pereliikmed.  Kui seda tingimust rikutakse ja loosimise mõneks võitjaks saab isik, kellel ei ole õigust 
loosimises osaleda, on kampaania korraldaja kohustatud selle isiku võitjate nimekirjast eemaldama.  
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14. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras. Aadress pretensioonide 
esitamiseks: Magna Labor OÜst, Madara 27, Tallinn. Pretensioonid võetakse vastu ja vaadatakse läbi ning 
vastus antakse 10 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kättesaamise hetkest. Pretensioone võetakse vastu 
kuni 31. maini 2022. 

 
15. Kampaania tingimused on saadaval: 
 

 
 
 
 

 
15.1. Magna Labor OÜst, Madara 27, Tallinn 
15.2. Kampaania veebisaidil: www.burnenergybaltics.com 

15.3. Üldist teavet kampaania kohta saab Magna Labor OÜst, Madara 27, Tallinn, või telefonil +372 5145369 
tööpäeviti alates kella 10.30-st kuni 16.00-ni. 


