
Vallo Toomla mängufilmi "TEESKLEJAD" loosikampaania reeglid 

 

1. Produktsioonifirma Amrion OÜ (Nurme 45, Tallinn 11616, Eesti), AS APOLLO KINOD 

(Põikmäe tn 2, Tallinn 76406, Eesti) ja TKM Beauty Eesti OÜ ilukauplused I.L.U. (Gonsiori 2, 

10143 Tallinn), Supeluse Hotell OÜ  spakeskus Hedon Spa & Hotel (Ranna pst 1, Pärnu) 

korraldavad 6. oktoober 2016 - 20. november 2016 filmi "TEESKLEJAD" kinokülstajate 

piletimängu kampaania (edaspidi Kampaania), mille raames loositakse välja auhindu.  

 

Kõik kampaania Korraldajate otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias 

osalejatele kohustuslikud. 

 

2. Kampaanias osalejate vahel loositakse välja järgmised auhinnad ja neile laienevad järgmised 

sooduspakkumised:  

 

Peaauhind Hedon Spa & Hotel: lõõgastav puhkusepakett kahele (kehtivus kuni 31.03.2017) : 

• 2 öö majutust kahele inimesele standard kahekohalises toas; 

• rikkalik buffee hommikusöök; 

• spaa supelusala saunade ja basseinide kasutus kogu külastuse vältel;  

• päikesenauding lõunamaa päikese all eksootilises päikesetoas; 

• Vaikse spaa külastus 3h  (palume aja ette broneerida); 

• jõusaali kasutus; 

 

Auhind ei sisalda transporti ega selle hüvitamist. 

Auhinna täpne kasutamise aeg lepitakse kokku võitjaga ja see sõltub kohtade saadavusest 

broneerimise hetkel. Kui auhinna kasutamise aeg on broneeritud, siis ei ole enam võimalik muuta 

paketi kasutajate nimesid ega toimumise kuupäevi. 

 

Auhinna võitmiseks tuleb: 

1. osta kinopilet Apollo kinost (Tallinn, Pärnu, Narva) filmile "TEESKLEJAD". Koos piletiga 

saab kinokülastaja kinokassast loosikupongi, mis tuleb korrektselt täita ja panna kinos 

olevasse vastava märgistusega loosikasti. Elektroonilise kinopileti ostjad saavad 

loosikupongi kassast elektroonilise pileti ettenäitamisel. Kinopilet tuleb loosimiseni alles 

hoida. 

 

Sooduspakkumine Hedon Spa & Hotelilt: 

Kõik Teeskleja filmi vaatajad saavad 06.10 - 30.11.2016 Apollost ostetud TEESKLEJATE 

kinopileti ettenäitamisel -10% soodustust Hedon SPA & Hotelli spaateenustelt. 

 

Auhinnad I.L.U. kauplusteketilt: kolm eksklusiivset parfüümi Miller Harris parfüümimajalt, 50ml 

EDP.  

Auhinna võitmiseks tuleb: 

2. osta kinopilet Apollo kinost (Tallinn, Pärnu, Narva) filmile "TEESKLEJAD". Koos piletiga 

saab kinokülastaja kinokassast loosikupongi, mis tuleb korrektselt täita ja panna kinos 

olevasse vastava märgistusega loosikasti. Elektroonilise kinopileti ostjad saavad 

loosikupongi kassast elektroonilise pileti ettenäitamisel. Kinopilet tuleb loosimiseni alles 

hoida. 

3. kampaaniaperioodil soetada I.L.U. kauplustest tooteid minimaalselt 35,00 EUR eest 

(ühekordne ostusumma). Ostu sooritamisel antakse loosikupong, mis tuleb korrektselt täita 

ja anda müüjale. Ostutšekk tuleb loosimiseni alles hoida. 

 

Auhinnad APOLLO kino: 10 kino kinkepiletit kahele  

Auhinna võitmiseks tuleb osta kinopilet Apollo kinost (Tallinn, Pärnu, Narva) filmile 

http://www.hedonspa.com/spaa/supelusala/
http://www.hedonspa.com/spaa/hedon-spaa-paike/
http://www.hedonspa.com/spaa/vaikne-spaa/


"TEESKLEJAD". Koos piletiga saab kinokülastaja kinokassast loosikupongi, mis tuleb korrektselt 

täita ja panna kinos olevasse vastava märgistusega loosikasti. Elektroonilise kinopileti ostjad saavad 

loosikupongi kassast elektroonilise pileti ettenäitamisel. Kinopilet tuleb loosimiseni alles hoida. 

 

Sooduspakkumised I.L.U. kauplusteketilt: soodustus ühelt ilutoote ostult -20%. 

Kõik, kes ostavad I.L.U. kauplustest vahemikus 06.10.2016 – 20.11.2016 saavad filmi 

“TEESKLEJAD” kinopileti esitamisel oma lemmiktoote ostult allahindlust -20%. Pakkumisele 

lisandub Partnerkaardi soodustus. Pakkumine kehtib ainult ühele tootele ja ei laiene tervele 

ostukorvile ning teistele sooduspakkumistele. 

 

3. Kampaanias osaleja peab olema vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi kodanik.  

 

4. Kampaania auhindade loosimine toimub 29. novembril 2016. Loosimisel osalevad kõik 

korrektselt täidetud kupongid. Loosimise võitjad avaldatakse “TEESKLEJAD”, I.L.U. , Apollo kino 

ja Hedon SPA Facebooki lehekülgedel. Võitjatega võetakse ühendust võitja poolt loosimisele 

registreerumisel edastatud telefoni või e-maili aadressil 5 päeva jooksul pärast võitjate 

avalikustamist. 

5. Kampaania korraldajal on õigus kontrollida kõikide Kampaania auhindade võitjate poolt 

Kampaania korraldajale esitatud loosikupongide ja esitatud andmete õigsust.  

 

6. Võitja saab auhinna kätte isikuttõendava dokumendi alusel ja kinopileti ettenäitamisel. Võidu 

kättesaamise aeg ja koht lepitakse võitjatega kokku osalemisel esitatud kontaktandmete abil. Võidu 

kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. 

 

7. Kampaania käigus Kampaanias osalejate poolt võidetud auhindasid ei asendata Kampaanias 

osalejate nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhindade võitjatele auhindade maksumust 

rahas.  

8. Võitja kinnitab oma osalemisega, et aktsepteerib käesolevaid reegleid ja kõiki loosimise 

korraldaja otsuseid, mis on lõplikud. Korraldaja jätab endale õiguse muuta käesoleva Kampaania 

reegleid teavitades sellest läbi mõne massimeediakanali.  

9. Viimane kuupäev auhinna vormistamiseks on 30. detsember 2016. Auhinnad, millele vastavad 

auhinnavõitjad ei ole õigeaegselt järele tulnud, ei kuulu võitjatele väljastamisele ning saadetakse 

Kampaania korraldajatele tagasi.  

 

10. Kampaania korraldajad tasuvad auhindadelt kõik ettenähtud maksud. 

 

11. Auhinna vastuvõtmist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmisena Kampaania korraldajale 

kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR ja reklaamikampaaniates jms. aktiviteetides ilma 

võitjale selle eest tasu maksmata ja täiendavat kokkulepet sõlmimata.  

 

12. Kampaanias osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või Kampaania 

korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste 

korral, mis ei ole tingitud Kampaania korraldaja süüst, ei vastuta Kampaania korraldaja kampaanias 

osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest. 

 

13. Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada Kampaania ja auhindade väljaandmine 

vääramatu jõu (force majeure) või kampaaniareeglite rikkumise ilmnemisel. 

 

14. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale 

seadusandlusele.  



 

15. Kampaanias ei või osaleda Amrion OÜ, TKM Beauty Eesti OÜ, Hedon SPA & Hotel ega AS 

Apollo Kinod töötajad ja nende pereliikmed. 

 

 

 

 

 

 

 

 


