
Kampaania kirjeldus
Kampaania kestab Sõbralt Sõbrale kauplustes perioodil 01.06.2022 – 
31.08.2022. Kampaania jooksul tuleb kliendil kleepsukaardile koguda 
tingimustele vastavate ostude sooritamisega 10 kleepsu, millega kliendil tekib 
õigus saada tasuta Sõbralt Sõbrale 25-eurone kinkekaart. Kõigil, kes on 
kogunud vähemalt 10 kleepsu, on õigus osaleda kampaania lõpus 
loosimistes, kus loositakse välja kolm 100-eurost kinkekaarti. Kampaanias 
osalemiseks tuleb kliendil kampaaniaperioodil koguda kampaania 
osalejakaardile 10 kleepsu.
Kleepsude kogumiseks mõeldud kampaania osalejakaardi saab Sõbralt 
Sõbrale kauplustest. Kliendil on õigus saada kleeps kampaania
osalejakaardile, kui ta teeb Sõbralt Sõbrale kaupluses vähemalt 10-eurose 
ostu. Pärast kampaaniatingimustele vastava ostu sooritamist on kliendil 
õigus saada kampaania osalejakaardile üks kleeps. Igast Sõbralt Sõbrale 
kauplusest on kliendil võimalik saada osalejakaardile maksimaalselt üks 
kleeps, kokku on võimalik saada 10 erinevast Sõbralt Sõbrale kauplusest 10 
erinevat kleepsu.
Osalejakaardi kleeps antakse kliendile vahetult pärast kampaania 
tingimustele vastava ostu sooritamist. Ostutšeki hilisemal esitamisel kleepsu 
ei väljastata.
Kui kampaanias osaleja on kampaania osalejakaardile kogunud 10 
kampaania tingimustele vastavat kleepsu, on tal õigus saada Sõbralt Sõbrale 
25-eurone kinkekaart. Kinkekaart tuleb realiseerida korraga. Kui ostusumma 
on väiksem kui kinkekaardi väärtus, siis vahet ei kompenseerita. Kui klient 
soovib osaleda ka loosimises, tuleb tal viimase kleepsu saamise korral lisada 
osalejakaardile oma kontaktandmed ja anda osalejakaart klienditeenidaja 
kätte. Vähem kui 10 kleepsuga osalejakaardid või ebakorrektselt täidetud 
kontaktandmetega osalejakaardid loosimises ei osale.
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Kampaania auhinna loosimine
Kampaania loosiauhindadeks on kolm Sõbralt Sõbrale 100eurost kinkekaarti, 
mis antakse klientidele üle Sõbralt Sõbrale ettevõtte poolt.
Kõikide kampaanias osalevate osalejakaartide vahel loositakse 8. septembril 
välja ka kolm loosiauhinna võitjat, kelle nimed avalikustatakse Sõbralt 
Sõbrale sotsiaalmeedias ning kodulehel www.sobraltsobrale.ee. Võitjatega 
võetakse osalejakaardil olevate kontaktandmete kaudu kolme tööpäeva 
jooksul ühendust auhinna kätte toimetamise kokkuleppimiseks.
Võitjal ei ole õigust nõuda kampaania auhinna asendamist teist liiki
auhinnaga ega nõuda auhinna maksumust rahas.

Muu info
Sõbralt Sõbrale hävitab kõik loosimiseks edastatud osalejakaardid kolme kuu 
möödudes pärast kampaania lõppu ning kustutab kampaaniaga kogutud 
isikuandmed Sõbralt Sõbrale süsteemidest. Isikuandmed, mille hoidmine on 
vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (näiteks 
raamatupidamislikud andmed, vaidluste lahendamiseks vajalikud andmed) 
hoitakse vastava kohustuse kehtivuse tähtaja jooksul.
Korraldajal on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval 
põhjusel ennetähtaegselt lõpetada, teavitades avalikkust sellest 
koduleheküljel www.sobraltsobrale.ee.
Sõbralt Sõbrale loeb mõjuvaks põhjuseks asjaolu, mida Sõbralt Sõbrale ei saa 
mõjutada ja mille puhul ei saa temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes 
oodata, et ta kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või 
seda väldiks.
Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja 
aadressil
EEKBL - Valduste OÜ, Annemõisa tn 2, 50708 Tartu, märgusõnaga„ Sõbralt 
Sõbrale reis ümber Eesti”. Esitatud pretensioonidele vastatakse viie tööpäeva 
jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis 
kehtivate õigusaktide järgi.

Kampaanias osalejad
Kampaanias võivad osaleda kõik, välja arvatud Sõbralt Sõbrale töötajad.
Kampaanias osalemiseks täidetud isikuandmetega osalejakaardi loosikasti 
panemisega annab klient nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks 
kampaania läbiviimiseks vastavalt kampaaniareeglitele, sealhulgas tema 
nime avalikustamiseks juhul, kui ta osutub loosiauhinna võitjaks.
Kui võitja võtab kampaania auhinna vastu, loetakse seda loa andmiseks 
korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, kampaaniates jms 
ürituste avalikustamiseks ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata 
ja eraldi kokkulepet sõlmimata ühe aasta jooksul pärast auhinna 
kättesaamist.


