
 

 

KAMPAANIA ”TANGI VÄHEMALT 30 LIITRIT KÜTUST JA VÕIDA 30€ KINKEKAART” REEGLID  

Kampaania „Tangi vähemalt 30 liitrit kütust ja võida kinkekaart“ (edaspidi nimetatud kampaania) 
korraldab Circle K Eesti AS (edaspidi nimetatud Circle K), registrikood 10180925, aadress A. H. 
Tammsaare tee 47, Tallinn.  

Kampaania kirjeldus  

Kampaania periood on 01.03.2021 kuni 31.03.2021. Kampaania auhindade loosis osalemiseks peab 
klient tankima Circle K täisteenindus ja/või automaatjaamades vähemalt 30 liitrit kütust ja 
registreerima oma ostutšeki ja kontaktandmed aadressil www.circlek.ee/30.  

Kampaania auhinnad ja loosimine 

Kampaania auhindadeks on Circle K kinkekaardid väärtusega 30€ ja need loositakse välja igale 
kampaania nädalale järgneval esmaspäeval, eelmisel nädalal ostu sooritanud ja ostutšeki 
registreerinud klientide vahel. Kinkekaarte loositakse kokku 93 tk, iga päeva kohta 3 võitjat. Mida 
rohkem kütuse ostutšekke klient registreerinud on, seda suuremad on kliendi võiduvõimalused. 
Loosimised toimuvad:  
08.03.2021 21 kinkekaarti väärtusega 30€ 
15.03.2021 21 kinkekaarti väärtusega 30€ 
22.03.2021 21 kinkekaarti väärtusega 30€ 
29.03.2021 21 kinkekaarti väärtusega 30€ 
05.04.2021 9 kinkekaarti väärtusega 30€ 

Loosimiskomisjoni kuuluvad kolm Circle K kontori töötajat ning iga loosimise kohta vormistatakse 
protokoll. Võitjate nimed avaldatakse igal loosimise päeval ehk esmaspäeval Circle K kodulehel oleval 
kampaanialehel. 

Kampaania auhinna kätte saamiseks tuleb originaal ostutšekk säilitada ning esitada Circle K-le. Circle K 
edastab kliendile e-posti teel võitnud ostutšeki numbri loosimispäeval. Klient peab Circle K-le saatma 
võidu kontrollimiseks foto ostutšekist kolme päeva jooksul peale võidust teavitavat e-maili. Juhul kui 
võitja ostutšekil olev info ei kvalifitseeru kampaania tingimustele või võitja on ostutšekki registreerides 
sisestanud vale/vigase e-posti aadressi ning Circle K-l ei õnnestu võitjaga ühendust saada, jätab Circle K 
endale õiguse võitu mitte väljastada. Võitja saab võidetud kinkekaardi kätte, talle sobivas 
teenindusjaamas, kampaaniale järgneva kuu jooksul.  

Kampaania auhindade väärtust ei väljastata võitjale rahas ning kampaania ei kehti Circle K 
lepingulistele äriklientidele.  

Kampaanias osalejad  

Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised isikud. Kampaanias ei tohi osaleda 
Circle K Eesti AS-i, MediaCom OÜ, POS Print OÜ ja LaEcwador OÜ töötajad ja nende pereliikmed.  

Kampaania isikuandmete töötlemine 

Kampaanias loosimiseks vajalikke klientide isikuandmeid andmeid töötleb Circle K Eesti AS. Circle K 
võtab võitjatega ühendust e-maili teel ning paneb võitja eesnime ja telefoninumbri 3 viimast numbrit 
kodulehele aadressil www.circlek.ee/30. Circle K kustutab kõik loosimiseks edastatud isikuandmed 3 
kuu möödudes pärast kampaania lõppu. Isikuandmed, mille hoidmine on vajalik seadusest tulenevate  



 

 

kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamislikud andmed, vaidluste lahendamiseks vajalikud 
andmed) hoitakse vastava kohustuse kehtivuse tähtaja jooksul.  

Circle K-l 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.  

Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja meiliaadressil 
klienditeenindus@circlekeurope.ee või aadressil Circle K Eesti AS, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 
Tallinn, märgusõnaga „Tangi vähemalt 30 liitrit kütust ja võida 30€ kinkekaart.” Esitatud 
pretensioonidele vastame kümne 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/30. 


