
Kampaania „Mängi ja võida“ korduma kippuvad küsimused  

  

Mis mäng see on?  

Tegemist on digitaalse mänguga, kus Sinu roll on mänguväljalt leida kolm ühesugust toodet. Piilu 

pallide taha neil klikkides ja leides kolm ühesugust toodet, oledki võitnud. Mängulaual peidab end ka 

punane kaart -  kui selle üles leiad, on mäng selleks korraks läbi. Kui ühel korral ei vea, tasub järgmisel 

päeval jälle uuesti proovida. Iga päev loosib mäng välja vähemalt 1200 auhinda. Auhinnad on välja 

pannud Circle K ja erinevad koostööpartnerid.  

Kes saavad mängida?  

Mängida saavad kõik, kellel on nutitelefon ja mobiiltelefoni number.   

Kui palju ma saan mängida?  

Iga päev saad mängida ühe korra. Kui oled Circle K EXTRA Club liige, siis saad 1 korra veel lisaks ehk 

kokku 2 korda päevas. Mäng kestab 14. augustini 2020. 

Kuidas ma saan EXTRA kliendiks?  

Väga lihtsalt – mine www.circlek.ee/extra ja loo endale konto.   

Kuidas mäng käib?  

Alustuseks registreeri ennast mobiiltelefoni numbriga mängijaks ning nõustu mängu tingimustega. 

Seejärel asu mängulaual palle keerutama, järgides juhendeid ja nuppe oma nutiseadme ekraanil. 

Võidu korral saad Sa minutite jooksul SMSi, kus on info auhinna kohta. Kui sel korral võitu ei tulnud, 

proovi homme jälle. Telefoninumbri alusel tunneb süsteem ära, kas Sa oled EXTRA Club liige või 

mitte. Kui oled, annab mäng Sulle ühe mängukorra igal päeval juurde. Punkte kogud iga 

mängukorraga. Mida rohkem mängid, seda tõenäolisemalt osaled peaauhinna loosis. 

Mida ma võita saan?  

Auhinnafondis on Circle K oma tooteid ja erinevate koostööpartnerite auhindasid. Kui Sa võidad, 

kuvab mäng Sulle pildil, mis Sinu auhind on. Kui Sul ei ole autot aga oled võitnud näiteks kütuse 5€ 

vautšeri, siis on Sul kindlasti mõni sõber, kes oleks selle kingituse eest tänulik. Nii et võta kindlasti 

kõik auhinnad välja. Auhinnad saab kätte Circle K teenindusjaamadest.   

Auhinnatoode Kogus 
mängus 

Hematogeen batoon 50g 1500 

Starter energiajook 0,5l 1440 

Fentimans Rose karastusjook 
0,27l 1000 

Belief apelsinimaitseline 
kofeiinivesi 0,53l 1200 

Vitamin Well Refresh maitsevesi 
0,5l 1000 

Vitamiin Well zero reload 
maitsevesi 0,5l 500 

Coca-Cola zero purk 0,33l 5000 



Aura Fruit vahtramahla-pohla 
0,5L maitsevesi 1000 

A. Le. Coq limonaad limon-cola 
0,5L 800 

Circle K L suuruses kuum jook 10 000 

Circle K XL suuruses kuum jook 5000 

Circle K gaseerimata 0,5L vesi 5000 

Circle K gaseeritud 0,5L vesi 5000 

Circle K latte jääkohv 0,2L 500 

Circle K vanilla jääkohv 0,2L 500 

L kuuma joogi ja tosca koogi 
kombo kokku 1€ 2000 

Lay's sibulamaitselised krõpsud 1 
pakk 70g 6000 

Kütuse vautšer 5€ 10 000 

Hot dog -50% 2000 

Kana- või juustuburger 1 tk -50% 1500 

Dumle Snacks šokolaad 40g 500 

Geisha šokolaad 37g 500 

Knoppers NutBar batoon 40g 1500 

Corny Big müslibatoon banaani-
šokolaadiga 50g 500 

Corny Big müslibatoon kakao-
piimatäidisega 40g 500 

Snickers šokolaad 51g 10000 

Circle K kummikomme 1 pakk -
50% 2500 

Suvine Circle K aknapesuvedelik 
4L -50% 2000 

Circle K pähklid 80g, magusa 
tšilliga  500 

Circle K pähklid 80g, juustu-
sibulaga 500 

Circle K pähklid 80g, paprikaga 500 

A. Le. Coq klassikaline kali 0.5L 600 

Kalev maiuspala pralinee 
kommipakk 175g 

500 

Kalev Tiina kommipakk 175g 500 

 

Mängu lõpus läheb loosi 10 peaauhinda: 100€ Circle K deebetkaarti.  

Kes saab peaauhinna?  

Peaauhind loositakse välja 100 parima mängija seast kümnele mängijale. Parimaks mängijaks saab 

kõige rohkem mängides ehk kasutades ära kõik mängukorrad igal päeval ning võidu korral lunastades 

aktiivelt auhinnad teenindusjaamadest. Peaauhinna võitjaga võetakse otse ühendust mängu 

sisestatud telefoninumbri kaudu.  



 

 

 

Kuidas auhinna kätte saab?  

Võidu korral saadab süsteem mängu sisestatud telefoninumbrile SMSi. Sõnumis 

on link, kust avaneb digitaalne auhinna vautšer (pildil). Kui Sa selle avad näed oma 

auhinda ning kaua Sul on aega auhinnale järele minna. Auhind ootab Sind 

teenindusjaamas 7 päeva, selle aja jooksul pead teenindusjaama jõudma või 

auhind aegub ning läheb uuesti auhinnafondi.   

NB! Ära libista ekraani all servas oleva noolega üle ekraani enne kui oled jõudnud 

teenindusjaama kassasse auhind näpus! Auhinna lunastamiseks on jaamas aega 5 

minutit, peale seda vautšer aegub ning auhinda ei väljastata.   

Kui Sa oled jõudnud teenindusjaama, leia oma auhind ning mine sellega kassasse. 

Alles siis kassas klienditeenindajaga suhtlema hakates libista noolega üle ekraani, 

millel on kirjas „Auhinna lunastamiseks libista üle ekraani“. Seejärel palub mäng 

veel kinnitada, et oled ikka valmis auhinda lunastama, selleks jälgi nuppe ekraanil. 

Klienditeenindajale näita ekraani, kus on Sinu auhinna pilt, õige kuupäev, kellaaeg 

ning stopper 5 minutiga kahanemas (pilt kõrval). Aeg peab pildil liikuma.  

Kui Sa esitad teenindajale pildi, kus on vale kuupäev, kellaaeg või aeg ei liigu, siis 

klienditeenindaja Sulle auhinda ei väljasta.  Oluline on, et Sa avad lingi alles kassas 

olles kui klienditeenindaja Sinuga tegeleb – vastasel juhul võib lihtsalt 5 minutit ära 

tiksuda ja siis enam auhinda lunastada ei saa.  

Mida ma pean tegema, kui võidu SMS ei jõudnud? 

Kirjuta meile oma telefoninumber – me saame saata Sulle uue SMSi või edastada 

lingi, mille alusel saad auhinna lunastada.  

Mis siis saab, kui ma ei saa 7 päeva jooksul siiski auhinnale järele minna?  

Siis auhind aegub ning läheb uuesti loosi ning rõõmustab mõnda teist mängijat.   

Kui ma siit abi ei saanud, siis mis ma tegema pean?  

Kirjuta meile julgelt Facebooki privaatsõnumitesse lehel Circle K Eesti.   

Helista Circle K klienditeeninduse telefonil 675 7777.  

  

 

Edukat mängimist! 


