
 

KAMPAANIA „TANKIJALE TASUTA BURGER“ REEGLID 
 
Kampaania korraldaja 
 
Kampaania „Tankijale tasuta burger“ (edaspidi nimetatud kampaania) korraldab Circle K Eesti AS (edaspidi 
nimetatud Circle K), registrikood 10180925, aadress A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn.  
 
Kampaania kirjeldus  
 
Kampaania kestab Circle K täisteenindusjaamades ja automaatjaamades perioodil 12.04.2021 – 
16.05.2021. Kampaanias osalemiseks tuleb kliendil sooritada kampaaniaperioodil kolmel erineval päeval 
vähemalt 30-liitrine kütuseost Circle K automaat- või täisteenindusjaamades, mille sooritamisel on kliendil 
õigus saada kampaania templikaardile üks tempel ühes päevas. Kogudes kokku kolm templit ja esitades 
täidetud templikaardi teenindajale on kliendil õigus saada tasuta juustu- või kanaburger Circle K Eestis 
asuvast täisteenindusjaamast (sh. Circle K Balti Jaama mugavuspoodi).  
 
Templite kogumiseks mõeldud templikaardi saab Circle K Eestis asuvast täisteenindusjaamast. Tempel 
kantakse osalejakaardile vahetult pärast kampaania tingimustele vastava ostu sooritamist või vastava 
ostutšeki esitamisel teenindusjaama kassas. Ostutšeki või tšekkide hilisemal esitamisel templit ei 
väljastata. 
 
Kütuse ostu sooritamisel täisteenindusjaama makseautomaatidega varustatud tankuritest, tuleb 
Kampaania templi saamiseks esitada kütuse ostutšekk kohe peale tehingu tegemist teenindusjaama poe 
kassasse ning teenindaja kannab lisaks templikaardile ka makseautomaadi ostutšekile kampaania templi. 
 
Kütuse ostu sooritamisel automaatjaamas, tuleb kampaania templi saamiseks esitada samal 
kalendripäeval ostetud kütuse ostutšekk täisteenindusjaama (või mugavuspoe) poe kassasse ning 
teenindaja kannab lisaks templikaardile ka automaatjaama ostutšekile kampaania templi.  
 
Kütuse eest äpiga tasumisel tuleb äpis lubada oma e-posti aadressile ostutšeki saatmine. Kampaania 
templi saamiseks tuleb esitada e-posti aadressile saabunud kütuse ostutšekk poole tunni (30 min) jooksul 
teenindusjaama poe kassasse ning teenindaja kannab kampaania templi templikaardile. Templit ei anta 
kui ostutšekil märgitud info järgi on tankimisest möödas rohkem kui 30 minutit.  
 
Templikaardile ei anta templit, kui klient esitab teenindusjaama kassas klienditeenindajale kütuse 
ostuštseki, millele on juba kantud kampaania tempel.  
 
Templite arv on piiratud kalendripäevaga - ühel päeval saab klient ühe templi. Kui ostetud kütuse kogus 
on suurem kui 30 liitrit (näiteks 75 liitrit), antakse templikaardile ikka üks tempel. Teenindajal on õigus 
keelduda kampaania templite väljastamisest kliendile, kes templite saamise eesmärgil alustab ühe 
jaamavisiidi ajal tankimist mitu korda. 
 
Kampaaniaperioodi jooksul ühele kliendile väljastatavate templite arv ei ole piiratud - üks osaleja võib 
sooritada mitmeid kampaania reeglitele vastavaid oste, koguda templikaardile templeid ning kolme 
templiga templikaardi eest saada tasuta juustu- või kanaburgeri.  
 
Esitades teenindusjaamas klienditeenindajale kolme templiga templikaardi, saab klient juustu- või 
kanaburgeri väärtusega 4.25 € tasuta. Tasuta burgeri väärtust (4.25 €) ei väljastata rahas.  
 
Tankimise eest saab templeid koguda ning tasuta burgereid väljastatakse kampaaniaperioodi lõpuni kuni 
16.05.2021. Pärast kampaaniaperioodi lõppemist tasuta burgereid enam ei väljastata. 
 
 



 

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, 
Trendmark 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 „Tankijale tasuta burger.” 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/tasutaburger.  
 

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

