Das WeltAuto, Møller Auto Mustamäe kampaania „Osta auto, võida auto“ autoloosi reeglid.
Kampaania korraldaja
1. Kampaania korraldaja on Moller Auto Tallinn OÜ reg. kood 10195513, asukohaga Mustamäe tee
6, Tallinn 10621, e-post: mustamae@moller.ee (edaspidi Korraldaja).
Kampaania periood
2. Korraldaja viib läbi reklaamikampaania tarbijaloterii vormis (edaspidi Kampaania), mis kestab
28. oktoobrist 2017. a kuni 19. detsembrini 2017. a.
Kampaania auhind
3. Kampaanias loositakse välja kontrollitud kasutatud sõiduauto Volkswagen Polo 1.4 TDI 55kW
manuaal 2014. a (edaspidi Auhind), väärtusega 7 950 eurot. Kokku loositakse välja 1 Auhind.
Kampaanias osalemise tingimused
4. Loosimises osalevad automaatselt kõik kliendid, kes on ostnud kasutatud auto ja sõlminud ostumüügi lepingu Das WeltAuto Møller Auto Mustamäe Kasutatud Autode Keskusest asukohaga
Marja 4, Tallinnas perioodil 28.10.2017-19.12.2017.
5. Kampaanias ei saa osaleda Moller Auto Tallinn OÜ töötajad ja nende pereliikmed, juhtorganite
liikmed ja kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud.
Loosimine
6. Kõikide kampaania tingimustele vastavate osalejate vahel loositakse 20. detsembril 2017 välja
võitja, kes saab Auhinna omanikuks.
7. Loosimisest teavitatakse võitjat telefoni teel ja nimi avaldatakse Møller Auto Eesti Facebooki
lehe ja kodulehel.
8. Korraldaja võtab Auhinna võitjaga isiklikult ühendust ning lepib kokku Auhinna üleandmise aja ja
koha.
9. Kui Auhinna võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada
loosimisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja
andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.
10. Auhind tuleb välja võtta 1 (ühe) kuu jooksul peale võitjaga ühenduse võtmist. Juhul kui auhinna
võitja ei ole auhinnale õigeaegselt järele tulnud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja
andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja uus võitja.
11. Auhinna kättesaamiseks tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart).
12. Auhinnaga seotud riiklikud maksud ja Auhinnaks oleva auto registreerimise kulu tasub Moller
Auto Tallinn OÜ. Mistahes muud Auhinna vastuvõtmisega kaasneda võivad kulud (nt sõidukulud
auto kätteandmise asukohta, ööbimiskulud jne) kannab Auhinna võitja.

13. Auhinna üleandmisel sõlmitakse Auhinna võitjaga üleandmise-vastuvõtmise leping, mis
muuhulgas sisaldab alljärgnevaid tingimusi:
a. Auhinnaks olevad autod on kasutusel Kampaania perioodil Kampaania sõnumi kandjana
ning on üleandmisel kujundatud Kampaaniaga seotud kleebistega. Auhinna võitjal on
kohustus kasutada autot kampaania kleebistega vähemalt 12 kuulise perioodi jooksul
alates auto kättesaamisest.
14. Kampaania käigus võidetud Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega
hüvitata võitjale Auhinna maksumust rahas.
Muud tingimused
15. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik
Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning laienevad kõigile Kampaanias
osalejatele.
16. Korraldajal on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada Kampaania viivitamatult teavitades sellest
veebilehel www.mollerauto.ee ja www.dasweltauto.ee ilma selle eest mistahes vastutust
kandmata.
17. Juhul, kui Korraldaja saab teadlikuks mistahes pettusest, kelmusest või muust sarnasest
tegevusest Kampaania kestel või sellega seoses, mis omakorda puudutab mistahes moel
auhinnanõuet, siis sellist nõuet ei rahuldata.
18. Käesolevad Reeglid on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja muudele
õigusaktidele.
19. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.
20. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata esimesel
võimalusel, kuid mitte hiljem kui 19. detsembril 2017. a kirjalikult postiaadressil Mustamäe tee 6,
Tallinn 10621 märksõnaga „Osta auto, võida auto“. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid
7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates nende saamisest. Pretensioonid, mis on esitatud hilisema
kuupäevaga, kui on eelpool välja toodud, menetlemisele ei kuulu.
Lisateave
21. Lisateavet Kampaania kohta saab aadressil www.mollerauto.ee, www.dasweltauto.ee ja telefonil
6 222 222.

