
Ferratumi jõulu-uuringu kampaania reeglid  

1. Jõulu-uuringu kampaania (edaspidi nimetatud Kampaania) kehtib 21.11.2016.a kuni 

30.11.2016.a (edaspidi nimetatud Kampaania toimimise aeg). Kampaaniat korraldab Ferratum 

Bank p.l.c, asukoht: Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, 1551 Sliema, 

MALTA (edaspidi nimetatud Korraldaja).  

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik 

Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele 

kohustuslikud.  

3. Kampaania käigus saab vastata iga Eesti alaline elanik, kes on vähemalt 18 aastane, jõulu-

uuringule ja osaleda loosimises.  

4. Kampaania käigus saab vastata küsimustikule, kasutades vastavat linki. Kui Kampaanias 

osaleja soovib osaleda Hotelliveebi kinkekaardi väärtusega 100 eurot (edaspidi nimetatud 

Auhind) loosimisel, tuleb märkida oma nimi, elukoha aadress, postiindeks, linn, e-posti 

aadress ja telefoninumber (edaspidi nimetatud kontaktandmed), ning saata vastused Ferratum 

Bank p.l.c.-le.  

5. Täidetud uuringu ja oma kontaktandmete saatmisega kinnitab Kampaanias osaleja, et ta on 

nõustunud saama informatsiooni Korraldaja toodete ja pakkumiste kohta e-posti ja/või SMSi 

teel taotluses märgitud telefoninumbrile ja/või e-posti aadressile. Kampaanias osalejal on 

õigus igal ajal loobuda pakkumiste saamisest, saates e-kirja aadressile: 

ferratum@ferratumbank.ee tekstiga "Soovin loobuda pakkumiste saamisest." või kasutades 

uudiskirja all olevat linki.  

6. Saates täidetud uuringu koos oma kontaktandmetega, nõustub Kampaanias osaleja, et 

Ferratum Bank p.l.c saab tema isikuandmeid töödelda eesmärgiga oma teenuste edendamiseks 

ja uudiste saatmiseks Kampaanias osalejale ning Kampaania võitja andmete avaldamiseks 

Kampaania korraldaja veebilehel.  

7. Igaüks, kes vastab punktis 2 nimetatud kriteeriumitele ja kes Kampaania käigus on 

sisestanud nõuetekohaselt oma kontaktandmed, registreeritakse automaatselt loosimises, kus 

on võimalus võita Hotelliveebi kinkekaart väärtusega 100 eurot. Kõikide loosimises osalejate 

vahel loositakse välja üks (1) auhind.  

8. Auhinna loosimine toimub 05.12.2016.a Ferratum Bank p.l.c. ruumides, kl 12:00 kõigi 

loosimises osalejate vahel, kes vastavalt käesolevate tingimuste punkt 3 sätetele on täitnud 

"Jõulu-uuringu" ja esitanud oma kontaktandmed.  

9. Pärast loosimist avaldatakse võitja nimi ja telefoninumbri viimased neli numbrit Ferratum 

Bank p.l.c. veebilehel www.ferratum.ee.  

10. Korraldaja võtab võitjaga ühendust ja edastab Auhinna kättesaamiseks vajaliku 

informatsiooni ning tingimused. Auhinna üleandmine toimub isikut tõendava dokumendi 

alusel. Võitja peab Korraldaja nõudmisel tõendama vastavust käesolevatele reeglitele.  

11. Kui võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti või selles dokumendis olevad andmed ei 

ühti Kampaanias registreeritud osaleja andmetega, võitja õigus võidule tühistatakse.  

http://www.ferratum.ee/


12. Auhind, millele võitja ei ole avaldanud soovi vastu võtmise osas hiljemalt 30.12.2016.a., 

ei kuulu väljastamisele.  

13. Auhinda ei asendata Kampaanias osaleja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata 

auhinna võitjale auhinna maksumust rahas.  

14. Kampaanias osaleja poolt Kampaania reeglite eiramise või Kampaania korraldajale enda 

kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, ei vastuta Korraldaja Kampaanias 

osaleja Auhinna loosimisest või Auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.  

15. Iga osaleja saab Kampaania käigus täita Ferratum Bank p.l.c. jõulu-uuringu ainult ühe 

korra.  

16. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus 

katkestada Kampaania ja jätta Auhind välja andmata või asendada Korraldaja valikul 

samaväärse Auhinnaga, teatades sellest koheselt veebilehel www.ferratum.ee.  

17. Korraldajal on õigus teha muudatusi või täpsustusi Kampaania reeglites, teavitades sellest 

täiendavalt veebilehel www.ferratum.ee.  

18. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi 

seadusandlusele.  

19. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata 

kirjalikult Korraldaja e-posti aadressile ferratum@ferratumbank.ee märksõnaga "Kampaania“. 

Kampaania lisainfo telefonil 6 52 420. 

http://www.ferratum.ee/
http://www.ferratum.ee/

