
 

 

“Osta 1 pudel Kalew õli ja võida kinkekaart“ tarbijamängu reeglid: 

Osta kampaaniaperioodil 18.11.2022-20.12.2022 Grossi Toidukaupade kauplustest 
vähemalt üks ükskõik milline Kalew õli. Registreeri koduleheküljel 
www.grossitoidukaubad.ee/kampaania ostutšekk ning võid võita Aqva Hotel & Spa 
kinkekaardi väärtuses 200 € ja 2 tk kinkekorvi Tartu Milli toodetega.  

1.    Kampaania “Osta 1 pudel Kalew õli ja võida kinkekaart “, edaspidi Kampaania, 
on tarbijamäng, mis leiab aset kõikides Grossi Toidukaupade kauplustes üle Eesti 
ajavahemikul 18.11.2022-20.12.2022. 
2.    Kampaania korraldajad on Tartu Mill AS ja OG Elektra AS. 
3.    Kampaania info asub veebilehel www.grossitoidukaubad.ee/kampaania 

4.    Kampaania peaauhinnaks on üks 200 € Aqva Hotel & Spa kinkekaarti ja 
lisaauhindadeks on 2 tk kinkekorvi Tartu Milli toodetega väärtuses 2x50 €.  
5.    Kampaanias osalemiseks tuleb osta korraga vähemalt üks Kalew õli. 

Kampaanias osalevad Tartu Mill’i Kalew õlid: 
Küpsetusõli Kalew 1L EAN: 4740493555576 
Rapsiõli Kalew 1L EAN: 4740493555569 
Päevalilleõli Kalew 1L EAN: 4740493555552 
Extra Light oliiviõli "Kalew" 500ml EAN: 4743303188896 
Extra Virgin oliiviõli "Kalew" 500ml EAN: 4743303188889 
 
 
6.    Üks ostutšekk registreeritakse ainult 1 kord. 
7.    Kampaanias osaleja saab suurendada oma võiduvõimalusi, ostes kampaania 
perioodil veelkord mistahes tarbijamängus osalevaid tooteid.  
8.    Isikud, kes ostavad tarbijamängu tooteid kampaaniakohtades 
kampaaniaperioodil ning registreerivad ostutšeki, osalevad loosimises. OG Elektra 
kontakteerub võitjatega ankeedil olevate kontaktandmete kaudu. Isikuandmeid ei 
väljastata kliendi nõusolekuta kolmandatele osapooltele. 
9.    Auhindade loosimine toimub 21.12.2022.  
20.    Loosimistel osalevad kõik perioodil 18.11.2022-20.12.2022 kampaania 
tingimustele vastavalt Grossi Toidukaupade kauplustes oste sooritanud inimesed. 
11.    Võitjate nimed avaldatakse www.grossitoidukaubad.ee/kampaania hiljemalt 3 
tööpäeva jooksul peale punktis 9 toodud loosimise kuupäeva.  
12.    Auhindu ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu. 
Kampaania korraldajad võtavad enesele vastutuse kõigi võitudega seotud 
seadusjärgsete maksude tasumise eest. 
15.    Juhul kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada enne 21.01.2023 on 
korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.  
16.    Kampaania auhindu ei saa võita kampaania korraldamisega otseselt seotud 
inimesed ja nende pereliikmed. 
17.    Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi 
seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus 
tarbijamäng ühepoolselt katkestada, teatades sellest ajakirjanduse vahendusel. 
18.    Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb 
saata eposti teel pirgid.peenemaa@ogelektra.ee märgusõna “KAMPAANIA".  
Laekunud pretensioonidele vastatakse 14 tööpäeva jooksul. 
 
 


