
 
 

 

 

 

Tarbijamängu reeglid 
 

1.Tarbijamängu korraldab Estkeer OÜ, mis kestab perioodil 08.04.-09.05.2019. 
 

2. Tarbijamängu auhinnaks on Sanatoorium Tervis AS paketi “Nädalalõpu lõõgastus” 

kinkekaart kehtivusega kuni 19.06.2019. 

 

3. “Nädalalõpu lõõgastus” pakett 2’le inimesele sisaldab:  

* majutus kahekohalises standard toas 2 ööpäeva 

* saabumispäeval buffet-õhtusöök 

* teisel päeval buffet-hommiku- ja õhtusöök 

* lahkumispäeval buffet-hommikusöök 

* 1 lõõgastav protseduur perioodi jooksul järgnevast valikust: 

pingetest vabastav klassikaline massaaž 45 min; näohoolitsus näonaha koorimise, -massaaži 

ja -maskiga ning sobivat tüüpi silmaümbruskreemi ja päevakreemiga 45 min või 

kehahoolitsus kerge rahustava massaaži, kogu keha koorimisega ja kehale kantava rikkalikult 

toitva ja niisutava õliga 45 min 

* 1 lõõgastav protseduur perioodi jooksul järgnevast valikust: 

mitmekülgse toimega ürdi-pärlivann; erinevad toniseerivad dušid; parafiinimask kätele; 

lihaseid lõdvestav veealune duššmassaaž; liigesevalu ja lihaspingeid leevendav 

parafiinosokeriitmähis; looduslik ravi soolakambris; keerisvann jalgadele 

* 1 energiat andev treening järgnevast valikust: seeniorringtreening saalis, ravivõimlemine 

saalis, vesivõimlemine, ringtreening jõusaalis 

* sauna- ja veekeskuse võlud kell 6:30-22:00 

* jõusaali külastus kell 6:30-15:00 

* saabumine hotelli alates 15:00, lahkumine kella 12:00-ks. 

 

4. Tarbijamängus osalevad kõik Estkeer OÜ Facebooki-lehel tarbijamängu tingimustele 

vastanud inimesed (välja arvatud Estkeer OÜ töötajad). 

 

5. Auhinna loosimine toimub 10.05.2019. 

 

6. Võitja nimi avaldatakse Estkeer OÜ Facebook’i lehel ning võitjaga võetakse isiklikult 

ühendust tema Facebooki konto kaudu ja lepitakse kokku kinkekaardi kättesaamise. 
 

7. Võitja õigused: 

7.1. Võitjal on õigus paketile osta juurde Sanatoorium Tervis AS teenuseid ja tooteid. 

7.2. Võitjal on õigus auhinnast loobuda. 
 

8. Auhinnatingimused: 

Ühele (1) võitjale kõikide kampaanias registreerunud osalejate vahel kehtivad järgnevad 



tingimused: 

8.1. Üks (1) Sanatoorium Tervis AS paketi “Nädalalõpu lõõgastus” kinkekaart kahele (2) 

inimesele. 

8.2. Võitja lepib kokku Sanatoorium Tervis AS’iga paketi kasutamiseks sobiva aja kirjutades 

aadressile sales@spatervis.ee või helistades tel 447 9200. 

 

9. Estkeer OÜ ei vastuta Sanatoorium Tervis AS poolt tehtavate muudatuste eest ega paketi 

kasutamise käigus tekkinud vaidluste lahendamise eest. 

 

10. Tarbijamängu auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena oma  

isiklike andmete Estkeer OÜ poolse töötlusega Tarbijamänguga seotud eesmärkidel, kaasa 

arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks. 
 

11. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta 

valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral 

(kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil Estkeer OÜ Facebooki lehel sisestatud 

andmete korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei 

õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada Facebooki kaudu, mis ei ole tingitud korraldaja 

süüst) ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna 

kätteandmisest kõrvalejäämise eest. 
 

12. Estkeer OÜ ei kasuta käesoleva mängu osalejate kohta kogutud infot ja kontaktandmeid 

pakkumiste, soovimatu reklaami vms edastamiseks, ei  töötle või edasta kolmandatele 

osapooltele infot osalejate kohta ega osalejate kontaktandmeid.  
 

13. Reeglite olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Estkeer OÜ’l 

õigus Tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või 

auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest Estkeer OÜ Facebooki lehel. 
 

14. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi 

seadusandlusele. 
 

15. Lisainfo aadressil www.estkeer.ee  

või helistades numbrile +372 7367374;  +372 56463799 või kirjutades info@estkeer.ee 

 

Head loosiõnne! 
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