
DANONE tarbijamängu reeglid 

1. Perioodil 06.02.2023 - 12.03.2023 toimub tarbijamäng, mida korraldab SOMESE Baltic SIA, 
registrikoodiga: 40103207278, asukoht: Brivibas tänav 103-4, Riia, Läti, e-mail 
info@kampaania.ee (edaspidi kampaania Korraldaja) koostöös „Eugesta Eesti“ AS ja MGI 
Turundus OÜga. 

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. 
Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias 
osalejatele kohustuslikud. 

3. Kampaanias osalemiseks tuleb osta ajavahemikul 06.02. – 12.03.2023 (kaasa arvatud) mis 
tahes Eesti kauplusest või e-poest vähemalt üks Danone kaubamärgi toode (edaspidi 
Kampaaniatoode) ning registreerida ostutšekk veebilehel www.onneloterii.ee. 
Registreerumisel tuleb sisestada nõutud andmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, 
Kampaaniatoote ostu tõendava ostutšeki või tellimuse number) ning soovi korral lisada juurde 
pilt või koopia ostutšekist. 

4. Kampaanias osalevate DANONE toodete nimekirja leiab reeglite lõpust (Lisa 1). 

5. Kampaanias osalemiseks võib registreeruda mitu korda, kuid iga ostutšekki saab registreeruda 
kampaaniasse ainult ühe korra, olenemata ostutšekil olevate Kampaaniatoodete arvust. Kui 
osaleja soovib osta rohkem kui ühe Kampaaniatoote korraga ja kõikide ostetud toodetega 
Kampaanias osaleda, tuleb ostud sooritada nii, et iga Kampaaniatoode oleks eraldi ostutšekil.  

6. Kampaaniasse registreerimisel annab osaleja Kampaania Korraldajale õiguse osaleja 
isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks Kampaaniaga seotult ning osaleja võidu 
korral tema nime avalikustamiseks. Kampaaniasse registreerumisel esitatud isikuandmeid 
kasutatakse ainult käesoleva kampaania läbiviimise ja võitjate väljaselgitamise eesmärgil. 

7. Isikuandmed kustutatakse, pärast võitjate väljaselgitamist ja auhindade väljaandmist, 30 
kalendripäeva jooksul peale viimast loosimist. 

8. Kampaania auhinnafondi väärtuseks on 8500 € (kaheksa tuhat viissada eurot) ning see sisaldab: 
35 x päevaauhind 
rahaline auhind 100€ 
1 x peaauhind 
rahaline auhind 5000€ 
 

9. Kampaania auhindade loosimine toimub juhumeetodi alusel kasutades spetsiaalset tarkvara. 
Kampaania jooksul toimub igal teisipäeval alates 14.02.2023 kuni 14.03.2023 viis loosimist, mille 
käigus loositakse välja 35 päevaauhinda ning 1 peaauhind.  

Igal loosimisel loositakse välja iga registreerimise päeva kohta üks päevaauhinna võitja ning üks 
teise astme võitja. Viimasel, 14.03.2023 toimuval loosimisel loositakse välja lisaks 
päevaauhindade võitjatele üks peaauhinna võitja ning üks teise astme võitja. Teise astme 
võitjatega võetakse ühendust ainult juhul, kui peamine võitja ei vasta Kampaania reeglites 
esitatud tingimustele.  

Võitjate nimed avaldatakse hiljemalt 2 päeva peale loosimise toimumise kuupäeva 
www.onneloterii.ee veebilehel ning võitjatega võetakse personaalselt ühendust kasutades 
registreerumisel esitatud kontaktandmeid. 
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10. Loosimiste toimumisajad: 

Loosimise 

kuupäev 
Auhind 

Loosimises osalevate 

registreerimiste periood  

14.02.2023 7x rahaline auhind 100€ 06.-12.02.2023 

21.02.2023 7x rahaline auhind 100€ 13.-19.02.2023 

28.02.2023 7x rahaline auhind 100€ 20.-26.02.2023 

07.03.2023 7x rahaline auhind 100€ 27.02.-05.03.2023 

14.03.2023 
7x rahaline auhind 100€ 06.-12.03.2023 

1x rahaline auhind 5000€ 06.02.-12.03.2023 

 

11. Auhinna kättesaamiseks tuleb võitjal esitada digitaalsel või füüsilisel kujul Kampaaniatoote ostu 
tõendav ostutšekk ning isikut tõendav dokument (pass, juhiluba või ID-kaart). Kõik auhinnad 
kantakse üle võitja poolt esitatud pangakontole. Võitja, kes jätab auhinna vastu võtmata, kaotab 
õiguse auhinnale. Auhindu väljastatakse kuni 14.04.2023. 

12. Juhul, kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui auhinna 
võitja ei ole hiljemalt 30 päeva jooksul alates loosimisest olnud kättesaadav kontaktandmetelt, 
millelt auhinna võitja on registreerunud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.   

13. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel 
teist liiki auhinnaga.  

14. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub kampaania esindaja Eesti Vabariigi 
seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.  

15. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada 
kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest 
koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.  

16. Kampaanias osalemine on keelatud MGI Turundus OÜ ning nende perekonnaliikmetele. 

17. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. 

18. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult 
aadressile MGI Turundus OÜ, Valge 13, Tallinn, 11415 või meili teel info@kampaania.ee. 
Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul. 

  



Lisa 1. Kampaanias osalevad tooted. 

EAN Toote nimi 

5900643038048 Actimel jogurtijook maasika-mustika 12x100g 

47500914 Actimel jogurtijook metsamarja 4x100g 

47500891 Actimel jogurtijook puuvilja 4x100g 

47500884 Actimel jogurtijook maasika 4x100g 

5900643043417 Actimel jogurtijook õuna-kiivi 4x100g 

5900643044438 Actimel jogurtijook mustika- ja granaatõuna, vit-C-ga 4x100g 

5900643044452 Actimel jogurtijook kirsi, C-vitamiiniga 4x100g 

59070665 Actimel jogurtijook metsamarja 8x100g 

4751008971026 Actimel jogurtijook maasika 8x100g 

5900643038062 Actimel jogurtijook metsamarja-vaarika 12x100g 

5997536304588 Actimel jogurtijook mustika-põldmuraka, vit-C-ga 4x100g  

5900643047088 Activia joogijogurt kirs-õun-ban, ilma lisatud suhkruta,270g 

5900643047064 Activia joogijogurt ana-virs-ban, ilma lisatud suhkruta,270g 

5900643029831 Activia joogijogurt vaarika-granaatõuna 300g 

5900643032688 Activia joogijogurt maasika-kiivi 300g 

5900643047101 Activia joogijogurt metsamarja, 280g 

5900643047651 Activia joogijogurt mustika, 280g 

4751008970791 Activia jogurt mustika 4x120g 

4751008970500 Activia jogurt kirsi 4x120g 

4751008970777 Activia funktsionaalne jogurt virsik-müsli 4x120g 

4751008970494 Activia jogurt maasika 4x120g 

5900643043318 Activia jogurt metsamarja 4x120g 

5900643009710 Danone vaniljejogurt shokolaadi nööpidega 125g 

5900643012147 Danonki kohupiimakreem virsiku-pirni-mustika 4x90g 

5900643008089 Danonki kohupiimakreem maasika-vanilje-banaani 4x90g 

59055853 Danonki jogurt maasika tuubis 70g 

59055846 Danonki jogurt vanilje tuubis 70g 

59005322 Danonki jogurt maasika-banaani tuubis 70g 

59034643 Fantasia koorene jogurt shokolaadipallidega 100g 

59058649 Fantasia koorene jogurt kookospallidega 98gr 

5900643047347 Fantasia koorene jogurt kirsi 118g 

5900643047378 Fantasia koorene jogurt maasika 118g 

59094494 Fantasia biskviitmaius karamelliga 27g 

59094487 Fantasia biskviitmaius kirsiga 27g 

5900643041147 Smile jogurt maasika tuubis 65g 

 


