
Kampaania „Täpsustankijale kütuselt -7s/l“ reeglid 
 
Kampaania korraldaja 
Kampaania „Täpsustankijale kütuselt -7 s/l“ (edaspidi nimetatud kampaania) korraldaja on Circle 
K Eesti AS (edaspidi nimetatud Circle K), registrikood 10180925, aadress A. H. Tammsaare tee 
47, Tallinn.  
 
Kampaania tingimused  

• Kampaania kestab Circle K täisteenindusjaamades perioodil 05.06.2020 – 07.06.2020.  

• Kampaanias soodustuse saamiseks on vajalik ühe tankimiskorraga täpselt 38,00 liitri 
(kolmkümmend kaheksa liitrit ja null milliliitrit) mootorikütuse (mootoribensiin, diislikütus 
või LPG) tankimine, mille täitmise korral on kliendil õigus saada antud tehingult kütuse 
hinnalt allahindlust 7 senti liitri kohta. 

• Kütuse allahindlus antakse teenindusjaama poe kassas teenindusjaama kampaania 
EXTRA kaardiga, kliendi lojaalsuskaarti antud tehingus ei registreerita.  

• Kampaania pakkumine ei kehti Circle K maksekaardiga tasudes. 

• Tehingutele, mille eest on tasutud välimakseterminalis (OPT), kampaaniasoodustus ei 
rakendu ning kütuse allahindlust ei saa tagasiulatuvalt teenindusjaama kassas nõuda. 

• Korraga kehtib üks allahindlus – kas kampaania tingimuste täitmisel teenindusjaama 
kampaania EXTRA kaardiga antav kütuse allahindlus või kliendi lojaalsuskaardi 
soodustus. Aktiveerub esimesena registreeritud kaardi soodustus. Erinevate kaartide ja 
pakkumiste soodustusi ei summeerita.  

 
Kampaania välistused 

• Kampaania ei kehti välimakseterminalis tasudes. 

• Kampaania ei kehti Circle K maksekaardiga tasudes. 

• Kampaania ei kehti Circle K automaatjaamades. 
 
 
Kampaaniaperioodi jooksul ühe kliendi poolt sooritatud kütusetehingute arv ei ole piiratud - üks 
osaleja võib sooritada mitmeid kampaania reeglitele vastavaid tankimisi ning saada reeglitele 
vastavate tankimiste korral kampaaniasoodustusena kütuse allahindlust. 
 
Reeglitele vastavatele tankimistele saab kampaaniasoodustusena kütuse allahindlust ainult 
kampaaniaperioodil. Pärast kampaaniaperioodi lõppemist kampaaniasoodustust ei rakendata. 
 
Muu info  
Circle K on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt 
lõpetada, teavitades avalikkust sellest kodulehekülje www.circlek.ee ja teenindusjaama 
infomaterjalide abil.  
 
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.  
 
Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised isikud välja arvatud Circle K 
Eesti AS-i, MediaBroker OÜ, POS Print OÜ ja La Ecwador OÜ töötajad ja pereliikmed.  
 
Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja aadressil Circle K Eesti 
AS, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, märgusõnaga „Täpsustankijale kütuselt -7 s/l” 
Esitatud pretensioonidele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad 
vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.  
 
Kampaania kohta saab lisainfot Circle K klienditeeninduse numbrilt +675 7777 ja kodulehelt 
www.circlek.ee. Kampaania reeglitega on võimalik tutvuda kodulehel www.circlek.ee. 

http://www.circlek.ee/
http://www.circlek.ee/

