
Kampaania reeglid: 
Sotsiaalvõrgustikus Facebook toimuva avamiskampaania korraldab Babylink.ee 
OÜ registreerimisnumbriga 16031296, jur.aadressil M. Maslovi 1, Narva, Ida-
Virumaa 20104 (edaspidi “Korraldaja”). 

Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased täieõiguslikud isikud, välja 
arvatud nende ettevõtete töötajad, kes on osalenud kampaania või selle osade 
ettevalmistamises, ning nende perekonnaliikmed. 

Kampaania toimub läbi võistlustarkvara, millel on soovitusfunktsioonid, mis võimaldavad inimestel saada 
punkte. 

Kampaania toimub kuni 25.10.2020 ja lõppeb kell 23:59. 

Võitja loositakse välja hiljemalt 26.10.2020.  

Kampaania raames loositakse välja 1 peaauhind ja 5 lisa auhinda. 

Kampaania peaauhinnaks on Beebi soe kapuutsiga ja pika varrukaga kombinesoon, alt trukkidega 
(kood 17В0522-222). Kombinesooni materjal -futer, on tihe trikotaažkangas, mille esipool on sile ja 
tagapool pehme soe. See materjal on venimise suhtes vastupidav, kestab kaua ja ei muuda vormi aja 
jooksul. Koostis- 100% puuvill. 

                                                            

Peaauhinna võitja saab ise suuruse valida suuruste valikust: 

suurus                    lapse vanus 

40 (62-68 cm) 
1-3 kuud 

44 (68-74 cm) 
3-6 kuud 

48 (74-80 cm) 
6-9 kuud 

 

Peaauhinna rahaline väärtus: € 15.70 

 

Kampaania lisa auhinnaks on -30% sooduskupong, mis kehtib 1 korra ostu sooritamiseks kuni 
30.04.2020. 

Võitjat teavitatakse võidust isiklikult, kasutades tema esitatud kontaktandmeid. Juhul, kui võitja ei vasta 
10 päeva jooksul, võit tühistatakse ja korraldajal on õigus loosida välja uus võitja. Auhind saadetakse 
võitjale ühiselt kokkulepitud viisil. Korraldajal on õigus avaldada võitja eesnimi, perekonnanime esimene 
täht ja linn/maakond Babylink.ee OÜ kodulehel ja ühismeedia kanalites. Auhindu ei saa välja võtta rahas 
ega vahetada teise auhinna vastu. 

Korraldaja töötleb osalejate isikuandmeid kampaania läbiviimiseks ja auhindade üleandmiseks. 
Isikuandmeid töödeldakse osaleja loal ka otseturunduse eesmärgil.  

Facebook ei ole antud mänguga mitte mingil moel seotud. 



Juhul, kui kampaanias osalejat on alust kahtlustada pettuses või osalemises muul viisil, kui reeglid ette 
näevad, on korraldajal õigus tema osalemine tühistada. 
Juhul, kui peame tegema muudatusi kampaanias, auhindades, aegades, auhindade kättesaamises või 
muudes asjades, mis mõjutavad kampaania läbiviimist, teatab korraldaja sellest kampaania 
turunduskanalites. Kui loosimisest teavitavates teabematerjalides peaks olema trüki- või mingi muu 
tehniline viga, ei vastuta korraldaja ega auhinnamängu korraldamises osalenud võimalikud teised 
koostööpartnerid sellisest veast tulenevate tagajärgede eest. 

Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania 
korraldaja emailile: info@babylink.ee . Laekunud pretensioonidele vastatakse 7 tööpäeva jooksul. 

 


