
Võida kotitäis Rand & Rossi tooteid kampaaniareeglid 

 

1. Kampaania “Võida kotitäis Rand & Rossi tooteid“, edaspidi Kampaania, on tarbijamäng, mis leiab aset 
suuremates Grossi Toidukaupade kauplustes (Gea, Järva-Jaani, Järveotsa, Jüri, Kehra, Keila, Kivila, Kose, 
Kunda, Kuusalu, Loo, Paasiku, Paide, Tapa, Tartu Raadi, Turu Kaubamaja, Viljandi, Võru, Vändra) 
ajavahemikul 26.04. – 07.05.2021. 

2. Kampaania korraldaja on Eco Flora OÜ 
3. Kampaania läbiviija on OG Elektra AS, Tobia küla, Rakvere vald 44416, Lääne-Virumaa.  
4. Kampaania info asub veebilehel http://www.grossitoidukaubad.ee/kampaania/ 
5. Kampaania auhind (väärtuses 35€):  Bolognese kaste 380g, Napoletana kaste 380g, Arrabbiata kaste 

380g, Tomati-Rosmariini kaste 380g, Tomatipüreesupp 550g, Vürtsikas tomatipüreesupp 550g, 
Gazpacho supp 550g, Tomatiketšup 550g, Kuivatatud tomatid oliivõlis 150g, Tomatijook 260ml 

6. Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks "Rand & Rossi"  kaste ja registreerida ostutsekk 
aadressil: http://www.grossitoidukaubad.ee/kampaania/ ning hoida alles registreeritud ostutšekk – 
auhind väljastatakse ostutšeki alusel. 

7. Osalevad tooted:   

Arrabbiata kaste "Rand & Rossi" 380g (4744990016684) 

Napoletana kaste "Rand & Rossi" 380g (4744990016677) 

Tomati-rosmariini kaste "Rand & Rossi" 380g (4744990018886) 

8. Üks ost registreeritakse ainult 1 kord. 
9. Reeglitele vastav kampaanias osaleja saab suurendada oma võiduvõimalusi, ostes perioodil veelkord 

mistahes tarbijamängus osalevaid tooteid ning registreerides oma ostu ülaltoodud veebiaadressil. 
Kampaanias osalemiste arv ei ole piiratud. 

10. Auhinna loosimine toimub hiljemalt 10.05.2021. 
11. Loosimistel osalevad kõik perioodil 26.04. – 07.05.2021 kampaania tingimustele vastavalt Grossi 

Toidukaupade kauplustes oste sooritanud inimesed. 
12. Võitja nimi avaldatakse http://www.grossitoidukaubad.ee/kampaania/  lehel hiljemalt 5 tööpäeva 

jooksul peale punktis 10 toodud loosimise kuupäeva. 
13. Võitjaga, kes on registreerinud oma ostutšeki ja märkinud oma kontaktandmed, võetakse antud 

kontaktidel ühendust ning edastatakse täpsemad juhised auhinna kätte saamiseks. 
14. Auhinda väljastatakse võitjale sobivas Grossi Toidukaupade kauplusest. 
15. Auhinnale järele tulles peab võitja esitama vastava numbriga ostutšeki ja isikut tõendava dokumendi 

(passi või ID-kaardi). Pärast auhinna kättesaamist ei saa võitja pöörduda loterii korraldajate poole 
pretensiooniga auhinna kohta. 

16. Auhinda ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu. Kampaania korraldajad võtavad 
enesele vastutuse kõigi võiduga seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest. 

17. Juhul kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada enne 20.05.2021 on korraldajal õigus auhinda mitte 
väljastada. 

18. Kampaania auhinda ei saa võita kampaania korraldamisega otseselt seotud inimesed ja nende 
pereliikmed. 

19. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu 
(force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt katkestada, teatades sellest 
ajakirjanduse vahendusel. 

20. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania 
korraldaja asukohta: ECO FLORA OÜ,  aadressiga Rannatõnise talu, Kandla küla, 93845, Saaremaa. Tel:  
+372 58425680. 


