
Mobiilimängu kampaania „Circle K kraabi ja võida“ reeglid  
  
Kampaania „Circle K kraabi 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 14.06-15.08.2021 (auhindade lunastamine 
kuni 22.08) 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 „Kraabi ja võida“ mänguna, mida on kõige mugavam 
mängida mobiiltelefonis. Igal kampaanias osalejal on üks mängukord üheks päevaks. 
EXTRA lojaalsusprogrammi liikmetel on boonusena üks täiendav mängukord iga 
päeva kohta lisaks. Iga mänguga kogub kampaanias osaleja endale punkte, 
et osaleda nädalavahetuse lisaauhindade loosimises. Iga päev jagatakse võitnud 
mängijate vahel vähemalt 1200 auhinda. Auhindade sortiment on välja toodud 
käesolevates reeglites.  
 
 
Lisaks põhimängule „Kraabi ja võida“ on võimalik mängida ka boonusmängu 
„Tootepurustaja“ (Product Crusher). Mängu on võimalik mängida lõpmatu arv kordi 
ning mängude käigus koguda punkte, mille alusel moodustub punktitabel. 
Punktitabeli alusel loositakse mängijatele lisaauhindu. Lisaauhinnad loositakse välja 
kampaaniaperioodi vältel, esmaspäeviti, järgnevatel kuupäevadel: 21.06, 28.06, 
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08. Lisaauhinnad loositakse välja saja 
enim punkte kogunud mängija seast ühele mängijale ( arvesse võetakse punktiseisu 
loosimise hetkel). Auhinnad toimetatakse võitjateni pärast kampaaniaperioodi lõppu.   

  
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.  
  

  
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 isikuandmed 3 kuu möödudes pärast kampaania lõppu.  
  
Auhindade loosimises olevad tooted ja kogused  
  

Auhinnatoode Kogus 

Maiuspala batoon 6000 

Mesikäpp 
marjabatoonike 

1000 

Kalev jõhvikas ja 
riisipallid tumedas 
šokolaadis 

500 

Kalev mustikas ja granola 
tumedas šokolaadis 

500 

Corny BIG 1000 

Corny BIG  

Corny BIG 

Corny BIG 

Corny BIG  

Corny BIG 

Magnum jäätis 1000 

Magnum jäätis 

Magnum jäätis 

Magnum jäätis 

Väike Tom Shoko Küpsik  1250 

Väike Tom Vanilli Küpsik 1250 

Fazer Kismet 1000 

Karl Fazer Crunchy 
batoon  

1000 

Milka Oreo Valge  1080 

Orbit Sweet Mint  5000 

Snickers  10 000 

Coca-Cola Zero  10 000 

Aura Rabarberi vesi  4000 

Belief Sidruni-Laimi  1344 

Starter x Rämmar  2000 

Pepsi Cola  10 000 

Daim  10 000 



Circle K jääkohv L 500 

Frankfurter Hot Dog 7500 

Knoppers NutBar  1500 

Wunderbaum Vanilla 500 

Wunderbaum Black 
Classic 

500 

Lays hapukoor  4000 

Tupla Double Layer 
White Nougat 

1000 

Mynthon Citrus 
Multivitamin 

1000 

Mynthon Extra Strong 1000 

Tupla Maxi 1000 

Tutti Frutti  1000 

  

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 Kraabi 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   
 

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

