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Tarbijamängu „25 aastat Raffaelloga“ reeglid 
 

1. Kampaania korraldaja: 

1.1. Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 

 

2. KAMPAANIA KOORDINAATOR: 

2.1. Sensesest OÜ, registrinumber 12539388, juriidiline aadress: Tallinna mnt 30A, 90509, 

Haapsalu. 

 

3. KAMPAANIA TOIMUMISKOHT JA AEG: 

3.1. Kampaania toimub kogu Eesti territooriumil. 

3.2. Kampaaniatoodete müügi- ja registreerimisaeg on 1. märtsist 2017 kuni 30. aprillini 2017. 

 

4. AUHINNAFOND: 

4.1. Auhinnafond koosneb: 

4.1.1. 1 (ühest) peaauhinnast – manuaalkäigukastiga Fiat 500 1.2 Lounge (autovarustust on 

kirjeldatud lisas). 

4.1.2. 25 (kahekümne viiest) iganädalasest auhinnast – kinkekaart väärtusega 100 eurot 

(ükssada eurot) juveelikauplusest Grenardi. 

4.2. Auhinnafondi koguväärtus on 14 133 eurot (neliteist tuhat ükssada kolmkümmend kolm 

eurot). 

 

5. OSALEMISREEGLID: 

5.1. Kampaanias osalemiseks peab tarbija ostma ükskõik millise alljärgnevatest Raffaello 

pralineekarpidest ajavahemikus 1. märts 2017 kuni 30. aprill 2017: 

5.1.1. Raffaello 150-grammine pakk; 

5.1.2. Raffaello 230-grammine pakk; 

5.1.3. Raffaello 260-grammine pakk; 

5.1.4. Raffaello 300-grammine pakk; 

5.2. Pärast kampaaniatoote ostmist peab osaleja kampaanias osalemiseks oma ostu tasuta 

registreerima veebilehel www.raffaello.ee, kuhu ta märgib oma ees- ja perekonnanime, 

ostukviitungi numbri ja kontakttelefoni. 

5.2.1. Osalejad saavad soovi korral lisada ka pildi ostukviitungist, kus on selgelt nähtav 

kampaaniatoote ost, kviitungi number ja ostukuupäev. Kui registreerimise ajal laetakse 

veebikeskkonda pilt ostukviitungist, ei pea osaleja originaalkviitungit alles hoidma. 

Võidu puhul loetakse üleslaetud pilti ostu tõendina vaid juhul, kui ostukviitungi sisu 

on selgelt nähtav; 

5.2.2. Kui selgelt nähtavat ja nõutud informatsiooni sisaldavat pilti ostukviitungist ei ole üles 

laetud, peab originaalkviitungi alles hoidma kuni 30. juunini 2017, et auhinna 

kättesaamisel tõendada kampaanias osalemist. 

5.3. Kui registreerimine õnnestus, kuvatakse veebilehel vastav kinnitustekst. 

5.4. Ainult õnnestunud registreerumised osalevad kampaanias. 

http://www.raffaello.ee/
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5.5. Üks osaleja võib ennast mitu korda registreerida vaid siis, kui ta ostab korduvalt mis tahes 

kampaaniatoote ning registreerib iga kord ainulaadse ostukviitungi. Seda tehes suureneb 

tema võiduvõimalus. 

5.6. Korduvalt registreeritud ostukviitungid, mis on eelnevalt juba kampaanias osalemiseks 

registreeritud, ei osale loosimises. 

5.7. Iga osaleja saab võita 1 (ühe) iganädalase auhinna. Osaleja, kes on võitnud iganädalase 

auhinna, ei saa selle sama ostukviitungiga osaleda peaauhinna loosimises. Ta saab osaleda 

peaauhinna loosimises juhul, kui ta on registreerinud rohkem kui ühe ainulaadse 

ostukviitungi.  

5.8. Kampaania korraldaja ja koordinaator jätavad endale õiguse mitte väljastada võitjale 

auhinda, kui osaleja: 

5.8.1. on registreerinud ühe ainulaadse ostukviitungi mitmel korral; 

5.8.2. on registreerinud ühe ja sama ostukviitungi, muutes selles olevad sümbolid sarnaste 

vastu, lisades kviitungi numbrile sümboleid või numbreid, või muutes numbrite või 

sümbolite kombinatsiooni; 

5.8.3. on registreerimisel sisestanud teised ostukviitungil olevad numbrid, mis ei ole 

ostukviitungi number. 

5.9. Kampaania korraldaja ja koordinaator ei vastuta: 

5.9.1. osalejate võimaliku kaotsimineku eest, kui see on juhtunud kampaaniatoote ostmise 

või auhinna kättesaamise ajal; 

5.9.2. tagajärgede eest, mis on tekkinud valeandmete esitamise või teiste osaleja süül 

esinenud ebatäpsuste tõttu; 

5.9.3. puudulike registreerimiste eest, mis on tekkinud vigade tõttu tehnilistes seadmetes, 

kust registreerimine tehti või internetiühenduse häirete tõttu. 

5.10. Kampaanias osalemiseks taotlemisel nõustub kampaanias osaleja oma andmete 

töötlemisega, et tagada võitja valimine ja temaga kontakti saavutamine. 

 

6. KAMPAANIA PROTSESS JA VÕITJATE VÄLJAKUULUTAMINE: 

6.1. Osalejad võivad kampaaniale registreeruda alates 1. märtsist 2017 kuni 30. aprillini 2017 

kell 23:59:59: 

6.1.1. Osalejad, kes on end registreerinud alates 1. märtsist 2017 kell 00:00:00 kuni 12. 

märtsini 2017 kell 23:59:59, osalevad iganädalases loosimises, mis toimub 14. märtsil 

2017; 

6.1.2. Osalejad, kes on end registreerinud alates 13. märtsist 2017 kell 00:00:00 kuni 19. 

märtsini 2017 kell 23:59:59, osalevad iganädalases loosimises, mis toimub 21. märtsil 

2017; 

6.1.3. Osalejad, kes on end registreerinud alates 20. märtsist 2017 kell 00:00:00 kuni 26. 

märtsini 2017 kell 23:59:59, osalevad iganädalases loosimises, mis toimub 28. märtsil 

2017; 

6.1.4. Osalejad, kes on end registreerinud alates 27. märtsist 2017 kell 00:00:00 kuni 2. 

aprillini 2017 kell 23:59:59, osalevad iganädalases loosimises, mis toimub 4. aprillil 

2017; 
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6.1.5. Osalejad, kes on end registreerinud alates 3. aprillist 2017 kell 00:00:00 kuni 9. 

aprillini 2017 kell 23:59:59, osalevad iganädalases loosimises, mis toimub 11. aprillil 

2017; 

6.1.6. Osalejad, kes on end registreerinud alates 10. aprillist 2017 kell 00:00:00 kuni 16. 

aprillini 2017 kell 23:59:59, osalevad iganädalases loosimises, mis toimub 18. aprillil 

2017; 

6.1.7. Osalejad, kes on end registreerinud alates 17. aprillist 2017 kell 00:00:00 kuni 23. 

aprillini 2017 kell 23:59:59, osalevad iganädalases loosimises, mis toimub 25. aprillil 

2017; 

6.1.8. Osalejad, kes on end registreerinud alates 24. aprillist 2017 kell 00:00:00 kuni 30. 

aprillini 2017 kell 23:59:59, osalevad iganädalases loosimises, mis toimub 2. mail 

2017; 

6.2. Kõik registreerumised, mis on kooskõlas lõiguga 6, kuid mis ei ole võitnud ühtegi 

iganädalast auhinda, osalevad peaauhinna loosimises, mis toimub 2. mail 2017. 

6.3. 14. märtsil 2017 kuulutatakse välja 4 (neli) iganädalase auhinna võitjat. 

6.4. 21. ja 28. märtsil, 4., 11., 18. ja 25. aprillil ning 2. mail 2017 loositakse välja 3 (kolm) 

iganädalase auhinna võitjat. 

6.5. 2. mail 2017, kohe pärast iganädalase auhinna võitja väljakuulutamist, loositakse välja 

peaauhind ning valitakse 2 (kaks) tagavaravõitjat, kes võivad samuti peaauhinna võita. 

6.6. Arvuti valib osalejad automaatselt juhuslikus järjekorras. Kõikidel registreerunud osalejatel 

on võrdne võimalus võita. 

6.7. Võitjad avaldatakse veebilehel www.raffaello.ee 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast igat 

loosimist. 

6.8. Täielik võitjate nimekiri avaldatakse veebilehel www.raffaello.ee 5. mail 2017. 

 

7. AUHINNA KÄTTESAAMINE: 

7.1. Iganädalase auhinna kättesaamiseks peab võitja helistama numbrile +372 58 249 673 kuni 

19. maini 2017, et leppida kokku, kuidas auhind temani toimetatakse. Võitja peab esitama 

võidutoote originaalkviitungi ning isikut tõendava dokumendi või selle koopia (pass või ID-

kaart). Kui registreerimise ajal laeti üles korrektne pilt ostukviitungist, ei ole 

originaalkviitung vajalik. 

7.2. Peaauhinna võitja saab taotleda auhinna kättesaamist kuni 19. maini 2017 Sensesest OÜ 

Tallinna kontoris, mis asub aadressil Valge 13, Tallinn 11415. Oma tulekust peab ta kaks (2) 

tööpäeva ette teatama, helistades selleks numbrile +372 58 249 673. Kontor on avatud 

esmaspäevast reedeni kell 13.00 kuni 17.00. Võitjal peab kaasas olema võidutoote 

originaalkviitung ning isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart). Kui registreerimise ajal 

laeti üles korrektne pilt ostukviitungist, ei ole originaalkviitung vajalik. Peaauhind 

väljastatakse järgmiselt: 

7.2.1. Võitjaga allkirjastatakse auhinna vastuvõtmise leping ning auto registreeritakse 

perioodil, mis ei ole pikem kui 2 (kaks) nädalat pärast lepingu allkirjastamist ning 

samuti mitte hiljem kui 2. juuni 2017. Manuaalkäigukastiga Fiat 500 1.2. Lounge 

antakse võitjale üle, kui kõik auto registreerimise jaoks vajalikud toimingud on tehtud; 
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7.2.2. Kui peaauhinna võitja ei taotle auhinna kättesaamist enne 19. maid 2017 ja/või ei 

allkirjasta auto vastuvõtmise lepingut ja/või ei teosta auto registreerimise protsessi, 

antakse peaauhind esimesele tagavaravõitjale. Tagavaravõitja peab taotlema 

peaauhunna kättesaamist enne 9. juunit 2017 Sensesest OÜ Tallinna kontorisse. Oma 

tulekust tuleb kaks (2) tööpäeva ette teatada, helistades selleks numbrile +372 58 249 

673. Tagavaravõitjad peavad näitama võidutoote originaalkviitungit ning isikut 

tõendav dokumenti (pass või ID-kaart). Kui registreerimise ajal laeti üles korrektne 

pilt ostukviitungist, ei ole originaalkviitung vajalik. 

7.2.3. Esimese tagavaravõitjaga allkirjastatakse auhinna vastuvõtmise leping ning auto 

registreeritakse perioodil, mis ei ole pikem kui 2 (kaks) nädalat pärast lepingu 

allkirjastamist ning samuti mitte hiljem kui 23. juuni 2017. Manuaalkäigukastiga Fiat 

500 1.2. Lounge antakse võitjale üle, kui kõik auto registreerimise jaoks vajalikud 

toimingud on tehtud; 

7.2.4. Kui peaauhinna esimene tagavaravõitja ei taotle oma auhinna kättesaamist enne 9. 

juunit 2017 ja/või ei allkirjasta auto vastuvõtmise lepingut ja/või ei teosta auto 

registreerimise protsessi, antakse peaauhind teisele tagavaravõitjale. Teine 

tagavaravõitja peab taotlema auhinna kättesaamist enne 30. juunit 2017 Sensesest OÜ 

Tallinna kontoris. Oma tulekust tuleb kaks (2) tööpäeva ette teatada, helistades selleks 

numbrile +372 58 249 673. Tagavaravõitja peab näitama võidutoote 

originaalkviitungit ning isikut tõendav dokumenti (pass või ID-kaart). Kui 

registreerimise ajal laeti üles korrektne pilt ostukviitungist, ei ole originaalkviitung 

vajalik. 

7.2.5. Teise tagavaravõitjaga allkirjastatakse auhinna vastuvõtmise leping ning auto 

registreeritakse perioodil, mis ei ole pikem kui 2 (kaks) nädalat pärast lepingu 

allkirjastamist ning samuti mitte hiljem kui 14. juuli 2017. Manuaalkäigukastiga Fiat 

500 1.2. Lounge antakse võitjale üle, kui kõik auto registreerimise jaoks vajalikud 

toimingud on tehtud; 

7.2.6. Kui peaauhinna teine tagavaravõitja ei taotle oma auhinna kättesaamist enne 30. juunit 

2017 ja/või ei allkirjasta auto vastuvõtmise lepingut ja/või ei teosta auto registreerimise 

protsessi 2 (kahe) nädala jooksul pärast auto vastuvõtmise lepingu allkirjastamist (kuid 

mitte hiljem kui 14. juuli), jääb auhind toote turustajale Mobec AS. 

7.3. Auhindu ei maksta välja sularahas, vahetata teiste auhindade vastu või saadeta posti teel. 

7.4. Iganädalased auhinnad, millele ei tulda järele enne 19. maid 2017, jäävad toote turustajale 

Mobec AS. 

7.5. Juhul kui auto vastuvõtmise lepingule ei kirjutata alla enne 30. juunit 2017 või kui auhinda 

ei võeta vastu enne 14. juulit 2017, jääb peaauhind toote turustajale Mobec AS. 

 

 

 

8.  KAEBEMENETLUSED: 
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8.1. Osalejad võivad kampaania protsessi kohta esitada kaebusi 21. juulini 2017. Kaebused tuleb 

saata kirjalikult kampaania koordinaatori aadressile: Sensesest OÜ, Tallinna mnt. 30 A, 

Haapsalu 90509; või e-posti aadressile: info@senses.ee. Kirjalikud vastused antakse 15 

kalendripäeva jooksul alates päevast, mil kaebus kätte saadi. 

 

 

9. OSALEMISKEELD: 

9.1. Ettevõtete Mobec AS ja Sensesest OÜ töötajad ei tohi kampaanias osaleda. 

 

10. LÕPPSÄTTED: 

10.1. Korraldaja, koordinaatori ja osaleja õigused ja kohustused on toodud ainult nendes reeglites 

ning kehtivates seadustes ja määrustes. 

10.2. Igasugune reklaamides leiduv info kampaania kohta on informatiivne. 

10.3. Kampaanias osalemine tähendab, et osaleja nõustub nendes reeglites toodud määrustega. 

10.4. Korraldaja on nende reeglitega määranud kampaania toimimisviisi.  

10.5. Kõik kampaania ajal tehtud korraldaja ja koordinaatori otsused kampaania kohta on lõplikud 

ning siduvad kõikidele osalejatele.  

10.6. Kõik vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt. 

10.7. Kampaania korraldaja jätab endale õiguse muuta kampaania reegleid igal ajal ning eelneva 

hoiatuseta, et tagada ohutu ja aus kampaania. 

10.8. Muudatused kampaania reeglites jõustuvad päeval, mil need avaldatakse veebilehel 

www.raffaello.ee. 

 

11. LISAINFO: 

11.1. Täpsema teabe saamiseks kampaania kohta: 

11.1.1. külastage kampaania veebilehte aadressil www.raffaello.ee; 

11.1.2. võtke ühendust kampaania koordinaatoriga e-posti info@senses.ee teel;  

11.1.3. helistage numbril +372 58 249 673 (tööpäevadel kell 13.00–17.00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 1 

mailto:info@senses.ee
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Manuaalkäigukastiga auto Fiat 500 1.2 Lounge: 

1. Mootor: 1.2 bensiin, võimsus (kW/Hp): 51/59 

2. Heitestandard: EURO 6 

3. Kütusekulu (l/100 km):  

3.1. Linnas: 6,2 

3.2. Maanteel: 4,2 

3.3. Keskmine: 4,9 

4. CO2 (g/km): 110 

5. Värv: pärlvalge  

6. Standardvarustus: 

6.1. Disain: 

6.1.1. Kroomitud uksepidemed; 

6.1.2. 15" valuveljed; 

6.1.3. Kere värvi küljepeeglid; 

6.1.4. Klaasist katus; 

6.1.5. Kroomvärvi pakett (kroomitud liistud akende ümber, kroomitud väljalasketoru, 

 kroomitud elemendid esi- ja tagastangel, kroomitud käigukang); 

6.1.6. Värvilised küljeliistud automudeli (500) kleepsuga. 

6.2. Mugavus ja funktsionaalsus: 

6.2.1. Dualdrive™-i elektriline roolivõimendi; 

6.2.2. Reguleeritava kõrgusega roolisammas; 

6.2.3. Elektrilised esiaknad; 

6.2.4. Kesklukustus; 

6.2.5. Pardaarvuti; 

6.2.6. Soojendusega tagaklaas kojamehega; 

6.2.7. Kuumakindlast klaasist aknad; 

6.2.8. Päevatuled DRL 

6.2.9. „Follow-me-home” süsteemiga esituled; 

6.2.10. Fiat CODE immobilisaator; 

6.2.11. Uksi avav/lukustav pult personaliseeritava korpusega; 

6.2.12. Tagumine iste 50/50 allaklapitav; 

6.2.13. Nahkkattega rool; 

6.2.14. Nahast käigukangi nupp (ei ole saadaval Dualogic käigukastiga)  

6.2.15. Käsitsi juhitav kliimaseade õietolmufiltriga; 

6.2.16. Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid sulatusfunktsiooni ja välise 

 temperatuurianduriga; 

6.2.17. Reguleeritava kõrgusega juhiiste; 

6.2.18. Tasku kaasreisija istme seljatoes; 

6.2.19. Lukustatav kütusepaagi kork; 

6.2.20. Väike varuratas. 

6.3. Turvalisus: 

6.3.1. ABS+EBD, ESP, BAS, TCS, MSR, DST, HSA; 
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6.3.2. 7 turvapatja; 

6.3.3. Reguleeritava kõrgusega roolisammas; 

6.3.4. ISOFIX istmesüsteem; 

6.3.5. FPS tulekahju ennetussüsteem; 

6.3.6. Udutuled. 

6.4. Heli ja telemaatika: 

6.4.1. AUX ja USB sisendiga raadio / 5.0'' puutetundlik ekraan, AM/FM raadio ja MP3 

 mängija; 

6.4.2. Blue & Me süsteem; 

6.4.3. Multifunktsionaalne rool; 

6.4.4. UConnect Live süsteem. 

 

 


