
Mobiilimängu kampaania „Circle K mängi ja võida“ reeglid 
 
Kampaania „Circle K mängi ja võida“ (edaspidi nimetatud kampaania) korraldaja on 
Circle K Eesti AS (edaspidi nimetatud Circle K), registrikood 10180925, aadress A. H. 
Tammsaare tee 47, Tallinn. 
 
Mobiilimängu kampaania toimub perioodil 10.06-14.08.2020 ja kampaanias 
osalemine on kõikidele osalejatele tasuta. Kampaanias osalevad füüsilised isikud, 
kes registreerivad ennast kampaania mängukeskkonnas, kuhu pääseb Circle K 
kodulehelt. Registreerimisel tuleb mängijal sisestada oma Eesti Vabariigis kehtiv 
isiklik telefoninumber. Telefoninumber on vajalik mängijale auhinna kättesaamise 
teabe edastamiseks. 
 
Kampaanias ei ole lubatud osaleda Circle K töötajatel või nende pereliikmetel. 
 
Kampaania toimib digitaalse „Mängi ja võida“ mänguna, mida on kõige mugavam 
mängida mobiiltelefonis. Igal kampaanias osalejal on üks mängukord üheks päevaks. 
EXTRA Club liikmetel on boonusena üks täiendav mängukord iga päeva kohta lisaks. 
Iga mänguga kogub kampaanias osaleja endale punkte, et osaleda peaauhinna 
loosimises. Iga päev jagatakse võitnud mängijate vahel vähemalt 1200 auhinda ning 
kampaania perioodi lõpus 10 peaauhinda, milleks on 100 € ettemaksuga Circle K 
deebetkaart. Deebetkaardi kasutamisele laienevad Circle K kliendikaardilepingu 
üldtingimused, mis on kättesaadavad kodulehelt: 
https://www.circlek.ee/ariklient/maksekaardid/kliendikaardilepingu-
%C3%BCldtingimused 
 Peaauhinnad loositakse välja 17.08.2020 saja enim punkte kogunud mängija seast 
kümnele mängijale. 
 
Oma telefoninumbriga registreeritud kasutajakontolt ei ole võimalik mängus kogutud 

punkte üle kanda teisele kontole. Mängus võidetud auhindasid ei ole võimalik 

vahetada raha või teiste toodete vastu. Auhindu ei summeerita muude 

eripakkumistega Circle K toodetele ja teenustele. Auhind „5€ kütusevautšer“ kehtib 

ainult miles ja milesPLUS mootorikütuste tankimisel. Kütusevautšeri auhinna 

kasutamisel peab tangitud liitrite summa koos EXTRA Club soodustusega olema 

suurem kui 5 €. Kui tankimise kogusumma on väiksem kui 5 €, siis ülejäänud summat 

kliendile ei hüvitata. 

 
 
Üks mängija võib kampaaniaperioodi jooksul võita rohkem kui ühe korra. Auhinna 
võitmisel saab mängija oma kampaanias registreeritud mobiiltelefonile tekstisõnumi 
koos lingiga, mille alusel väljastatakse Circle K teenindusjaamast auhind 7 päeva 
jooksul, hilisemad pretensioonid ei kuulu rahuldamisele. Auhindasid saab 
teenindusjaamas lunastada vaid internetiühendusega nutitelefoniga. Kui 7 päeva  
jooksul auhinna lunastamist ei toimu, loositakse auhind uuele mängijale. Mängijate 
andmed (telefoninumber), mis on mängu sisestatud, on kasutusel auhindade 
loosimiseks. Mängu sisestatud andmeid töötleb mängu haldajana BrandMobile Aps, 
registrikood 36563508, aadress Strandvejen 64D, 2900 Hellerup, Taani.   
 



Circle K ei vastuta tehniliste probleemide eest, mis võivad mängijal mängu 
mängimisel tekkida. Circle K soovitab kasutada kõige uuemat tarkvara versiooni nii 
Androidi kui ka iOS tarkvara peal töötavatel nutiseadmetel. Circle K ei vastuta 
kolmandate osapoolte poolt edastatud info eest auhindade kohta. 
 
Kampaanias osalemist peetakse käesolevate tingimustega nõustumiseks. Osaleja 
annab Circle K-le nõusoleku saata kampaania võidu korral vastav teade tema poolt 
kampaanias osalemiseks sisestatud telefoninumbrile. Circle K ja mängu haldaja 
BrandMobile Aps kustutavad kõik mängus osalemiseks osaleja poolt sisestatud 
andmed 3 kuu möödudes pärast kampaania lõppu. 
 
Loosimises olevad tooted ja kogused 
 
 
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 

 

Muu info 
 
Circle K on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel 
ennetähtaegselt lõpetada, teavitades avalikkust sellest koduleheküljel 
www.circlek.ee. Circle K loeb mõjuvaks põhjuseks asjaolu, mida Circle K ei saa 
mõjutada ja mille puhul ei saa temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, et ta 
kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks. 
 
Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja aadressil 
Circle K Eesti AS, Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, märgusõnaga „Circle K mängi 
ja võida“. Esitatud pretensioonidele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Kõik  
kampaaniast tulenevad vaidlused  
lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi. 
Kampaania kohta saab lisainfot ning reeglitega on võimalik tutvuda Circle K 
kodulehel www.circlek.ee  
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