
“Moët&Chandon #MoetPartyDay kampaania” AMETLIKUD 
REEGLID 

KAMPAANIA PERIOOD 

1.“Moët&Chandon kampaania“ toimub 02.06.2017 kuni 16.06.2017.  

2.Peaauhindade loosimine toimub 16.06.2017. 

KORRALDAJA 

3. #openthenow kampaania korraldajaks on AS Prike (reg. nr 10310368, 
aadress: Peterburi tee 92g, 11415 Tallinn, e-post prike@prike.ee, telefon: 
+372 622 4900 – edaspidi nimetatud kui kampaania Korraldaja, 
teostajaks agentuur Idea Group (edaspidi Teostaja). 

AUHINNAD

4. Kampaania peaauhinnaks on eksklusiivsed kutsed Moët Party Day 
ametlikule tähistamisele Eestis 17.06.2017 (loositakse välja 2x2 kutset). 
Tegemist on kutsetega üritusega, mis mõeldud eelkõige VIPidele, Moeti 
klientidele, koostööpartneritele ja pressile. Üritus sisaldab endas 
programmi, toitlustust ja šampanjat. 

Lisaks loositakse välja 1 Moët kinkekott.

OSALEMINE JA LOOSIMINE

5. Kampaanias tohivad osaleda ainult üle 18 aasta vanused Eesti riigi 
kodanikud. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja ühtlasi, et on 
vähemalt 18 aastat vana. 

5.1 Kampaanias osalemiseks peab laadima Facebooki või Instagrami 
pildi ja selle juures kasutama hashtag’e #Moetmoment ja 
#MoetPartyDayEE. Loosimises osalemiseks peavad pildid olema 
otsingus avalikult leitavad. Pilt peab sisaldama mis tahes Moëti toodet/
Moëti logoga aksessuaari. Pildid ei tohi olla ebasündsad ja kajastada 



silmanähtavalt joobes inimesi!

5.2 Võitjad loositakse juhuslikkuse alusel kõigi osalejate hulgast. 

AUHINNA KÄTTESAAMINE

6. Kampaania korraldaja võtab võitjaga peale kampaaniat Facebooki, 
Instagrami või e-posti teel ühendust ning lepib personaalselt kokku, 
kuidas auhind võitjani toimetatakse. Juhul, kui auhinnavõitjaga pole 
olnud võimalik kahe (2) päeva jooksul pärast kampaania lõppu ühendust 
saada, kaotab auhinnavõit kehtivuse. 

• Võitja ja tema kaaslased peavad olema ürituse toimumise hetkeks 
vähemalt 18-aastane; 

• Võitjal ega tema kaaslasel ei tohi olla probleeme alkoholi 
kuritarvitamisega ja ta peab garanteerima nii enda kui ka oma 
kaaslase korrektse ja heaperemeheliku käitumise ürituse vältel.

• Juhul, kui võitja ja tema kaaslane ei vasta ülaltoodud tingimustele, on 
mängu korraldajal õigus loosida uus võitja. 

• Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata 
võitjale auhinna maksumust rahas. 

• Auhinna kättesaamisega seotud transpordi- vms kulutusi võitjale või 
tema esindajale ei hüvitata. 

LISAINFO JA MUUD TINGIMUSED 

7.Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja 
poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused 
kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias 
osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused 
lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. Korraldaja 
jätab endale õiguse kampaania reegleid muuta ilma etteteatamiseta.  



8.Kampaanias ei või osaleda korraldajate AS PRIKE ja Idea Group’i 
töötajad.  

9.Lisaküsimuste korral pöörduda infotelefonil +372 622 4900 või e-
mailil prike@prike.ee. 

10.Kampaaniareeglite rikkumise korral on AS Prikel õigus reeglite 
rikkumise teel võitnud inimesele auhindu mitte väljastada. 
Kampaania korraldajal on õigus muuta kampaania käigus reegleid 
juhul, kui tuvastatakse tahtlikke reeglite rikkumisi.  

11.Kampaanias osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste 
eiramise või kampaania Korraldajale enda kohta valede või 
ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude 
ebaõnnestumiste korral, aga ka siis, kui Korraldajal ei õnnestu 
võitjaga kontakti saada (v.a kampaania Korraldaja süü tõttu), ei 
vastuta kampaania Korraldaja kampaanias osalejate auhindade 
kätteandmisest kõrvalejäämise eest.  

12.Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja 
lõpetada auhindade väljaandmine juhul, kui on rikutud reegleid, 
või vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades 
sellest kohe kampaanias osalejatele e-posti vahendusel.  

13.Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või 
läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kuni 16.06.2017 kampaania 
Korraldajale aadressil: Peterburi tee 92g, 11415 Tallinn või e-posti 
aadressile info@prike.ee, märksõnaga “#MoetPartyDay”. 
Pretensioonide esitamise tähtajast kinnipidamise tõestuseks on 
postitempli või e-kirja saatmise kuupäev. Pretensioonides peab 
olema toodud Osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress, 



telefoninumber ning võimalike puuduste ja põhjuste üksikasjalik 
kirjeldus.  

Korraldaja vaatab pretensioonid läbi 7 tööpäeva jooksul kättesaamise 
kuupäevast. Korraldaja otsusest teatatakse Osalejale e-posti teel, mis 
saadetakse pretensioonis märgitud aadressile 7 päeva jooksul 
pretensiooni läbivaatamise kuupäevast. Korraldaja otsus pretensioonide 
kohta on lõplik ja kohustuslik. 


