
Kampaania „Circle K Kraabi&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 15.06-
17.08.2022 ja kampaanias osalemine on kõikidele 
osalejatele tasuta. Kampaanias osalevad füüsilised 
isikud, kes registreerivad ennast kampaania mänguke-
skkonnas, kuhu pääseb Circle K äpist ja kodulehelt. 
Registreerimisel tuleb mängijal sisestada oma Eesti 
Vabariigis kehtiv isiklik telefoninumber. Telefoninum-
ber on vajalik mängijale auhinna kättesaamise teabe 
edastamiseks. Mängus osalemiseks on kohustuslik 
anda nõusolek oma auhinnainfo saamiseks tõuketeavi-
tustena Circle K rakenduses. Kui te pole oma auhinda 
lunastanud, võime saata tõuketeadetena meeldetule-
tusi.

Kampaanias võivad osaleda kõik, välja arvatud Circle K 
Eesti AS-i, Trendmark OÜ, POS Print OÜ ja LaEcwador 
OÜ töötajad ja nende perekonnaliikmed.

Kampaania toimib digitaalse „Kraabi&Võida“ mängu-
na, mida on kõige mugavam mängida mobiiltelefonis. 
Circle K soovitab kasutada kõige uuemat tarkvara ver-
siooni nii Androidi kui ka iOS tarkvara peal töötavatel 
nutiseadmetel. Igal kampaanias osalejal on üks män-
gukord üheks päevaks. EXTRA lojaalsusprogrammi 
liikmetel on boonusena üks täiendav mängukord iga 
päeva kohta lisaks. Päevas loositakse välja 1200 auhin-
da.

Kõikide „Kraabi&Võida“ mängijate vahel loositakse 
välja peaauhinnad 2x250€ väärtuses ettemaksuga 
Circle K deebetkaardid. Peaauhindade loos toimub 20 
juhuslikult välja loositud mängija vahel. Lisaauhindade 
loos toimub kõikide boonusmängu mänginud mängi-
jate vahel. Lisaauhinnad 3x70€ väärtuses Circle K 
kinkekaardid. Pea- ja lisaauhindade loosimine toimub 
22.08.2022 kell 10.00 Circle K kontoris. 

Kampaania peaauhindade vastuvõtmist loetakse üht-
lasi ka võitjate poolse loa andmisena korraldajale ka-
sutada võitja nime, videot ja pilti meedias, reklaamides, 
kampaaniates jms ürituste avalikustamiseks ilma võit-
jale selle eest täiendavat tasu maksmata ja eraldi kok-
kulepet sõlmimata 3 kuu jooksul peale auhinna kätte-
saamist. 

Kampaanias osalemiseks isikuandmete registreeri-
misega loosimisele annab klient nõusoleku tema isi-
kuandmete töötlemiseks kampaania läbiviimiseks 
vastavalt kampaaniareeglitele, sealhulgas tema nime 
avalikustamiseks juhul, kui ta osutub pea- või lisaauhin-
dade võitjaks. Kampaanias osalemiseks kliendi poolt 
registreeritud isikuandmed kustutatakse pärast 3 kuu 
möödumist kampaania lõppemisest.  

Lisaks põhimängule „Kraabi&Võida“ on võimalik män-
gida ka boonusmängu „Murra välja“ (Break Out). Män-
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gu on võimalik mängida piiramatu arv kordi ning män-
gude käigus koguda punkte, mille alusel moodustub 
üldine punktitabel. Võimalik on moodustada sõprade-
ga tiim ning võistelda omavahel suurema punktiskoori 
nimel. Sõbra kutsumisel mängu või talle väljakutse 
esitamisel peate maksma otse oma mobiiltelefonist 
sõbrale saadetud tekstisõnumi või iMessage’i eest.

Kui mängid põhimängu „Kraabi&Võida“ seitse järjes-
tikku päeva, võidad lisaauhinna. Lisaauhinda saad või-
ta iga kord, kui oled põhimängu mänginud seitse päe-
va järjest.

Oma telefoninumbriga registreeritud kasutajakon-
tolt ei ole võimalik mängus kogutud punkte üle kan-
da 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 mängi-
ja oma kampaanias registreeritud mobiiltelefonile 
tekstisõnumi või tõuketeate koos lingiga, mis kehtib 
7 päeva ja mille alusel väljastatakse Circle K teenin-
dusjaamast auhind 30 minuti jooksul pärast lingil oleva 
vautšeri aktiveerimist. Hilisemad pretensioonid ei kuu-
lu rahuldamisele. Auhindasid saab teenindusjaamas 
lunastada vaid internetiühendusega nutitelefoniga. 
Kui 7 päeva jooksul auhinna lunastamist ei toimu, siis 
auhinnavautšer muutub tühiseks ja auhind loositakse 
uuele mängijale. Mängijate andmed (telefoninumber), 
mis on mängu sisestatud, on kasutusel auhindade loo-
simiseks. Mängu sisestatud andmeid töötleb mängu 
haldajana BrandMobile Aps, registrikood 36563508, 
aadress Østergade 40, 4. sal, 1100 København K, Taani.

Kui olete võitnud kaks vautšerit, siis ei saa te uuesti 
võita enne, kui olete vähemalt ühe vautšeri lunastanud, 
klõpsates auhindade ülevaateks auhinnarahakotti.

Kui lunastate vautšeri ühes meie Circle K teenindus-
jaamas, on teil aega 30 minutit, et vautšer teenindajale 
esitada. Soovitame vautšeri lõplikuks lunastamiseks 
aktiveerida alles siis, kui olete meie teenindusjaamas 
kohal, kus soovite auhinda lunastada. Auhindade ase-
mel ei pakuta rahalist alternatiivi. Auhinnad ei ole 
ülekantavad. Auhinnad sõltuvad saadavusest ja me 
jätame endale õiguse asendada sellest ette teatamata 
mistahes auhind teise samaväärse auhinnaga.

„Kraabi&Võida“ mängus võidetud auhinda on võimalik 
mängus vahetada teise meelepärasema pakutud toote 
vastu. Valik tuleb teha kohe peale võitmist 15 sekun-
di jooksul. Valiku mitte tegemisel rakendub valik au-
tomaatselt esialgse võidetud tootele.

Circle K ei vastuta tehniliste probleemide eest, mis 
võivad mängijal mängu mängimisel tekkida. Circle K 
ei vastuta kolmandate osapoolte poolt edastatud info 
eest auhindade kohta.



Loosimises olevad tooted ja kogused

AUHINNATOODE KOGUS

Frankfurter Hot Dog 7500

L jääkohv 5000

L K Freeze 3000

Pepsi Cola, 0,33L 10 000

Smushie mustsõstra-kookose
1000

Smushie mango-apelsini

Battery peach+raspberry, 0,5L 5000

Starter x Rämmar, 0,355L 2000

Coca-Cola Zero, 0,33L, can 10 000

Tupla Double Layer White Nougat 1500

Tupla Maple Syrup 1500

Mynthon Citrus Multivitamin, 34g 1000

Mynthon Extra Strong, 34g 1000

Tupla Maxi, 50g 1000

Tutti Frutti, 15g 1000

Haribo Rulett, kummikommid, 25g 1000

Eat Natural mandariini-aprikoosi 500

Eat Natural pähkli-mustika 500

Knoppers NutBar, 40g 500

Knoppers PeanutBar, šokolaadibatoon 
maapähklitega, 40g

500

Knoppers CoconutBar, šokolaadibatoon 
kookosega, 40g

500

Orbit Sweet Mint, 14g 5000

Snickers, 50g 10 000

Circle K Närimiskumm 3-pakk mündi, 41g 2500

Circle K Närimiskumm 3-pakk rohemündi, 
41g

2500

Lay's hapukoor, 40g 3000

Üks seitsmest VitaminWell veest:  
Defence, Celebrate, Awake, Upgrade, 
Recover, Hydrate, Elevate

1000

Kampaanias osalemist peetakse käesolevate tingimus-
tega nõustumiseks. Osaleja annab Circle K-le nõuso-
leku saata kampaania võidu korral vastav teade tema 
poolt kampaanias osalemiseks sisestatud telefoninum-
brile. Circle K ja mängu haldaja BrandMobile Aps kus-
tutavad kõik mängus osalemiseks osaleja poolt sises-
tatud isikuandmed 3 kuu möödudes pärast kampaania 
lõppu.

Circle K kaubamärgi all toimuvate kampaaniate vee-
bisaitidel kasutame ka küpsiseid ja muid jälgimisteh-
noloogiaid. Kogume teavet, mida kasutaja meile 
aktiivselt saadab meie veebisaitide, rakenduste ja 
kampaaniate kaudu, nagu nimi, e-posti aadress, pos-
tiaadress ning telefoninumber. Samuti kogume and-
meid selle kohta, kuidas meie kasutajad meie veebi-
saitidega suhtlevad. Lisaks kogume teie arvutist või 
seadmest teavet, nagu IP-aadress, teie kasutatav in-
ternetibrauser ja mobiiltelefon ning keeleseaded. Neid 
andmeid kogutakse selliste teenuste kaudu nagu Goo-
gle Analyticsi lahendused, kuid mitte ainult. Teie nõu-
solekul võimaldavad rakendused teil kasutada ka asu-
kohateenuseid selliste teenuste jaoks nagu läheduses 
asuva Circle K teenindusjaama leidmine.

Kui küsime teie mobiiltelefonilt teie asukohta, siis 
ei pea te seda andma, kuid see aitab meil juhatada 
teid lähima Circle K teenindusjaamani, kus on olemas 
toode, mille olete võitnud.

Ühelgi osalejal ega kolmandal osapoolel ei ole õigust 
kopeerida osa mängust või mängu-elemente, sealhul-
gas vautšerit ning vautšeri elemente. Kaubamärgi- ja 
mänguõigused kuuluvad ainuüksi Circle K-le.

Ühelgi osalejal ega kolmandal osapoolel ei ole luba-
tud kasutada mängu registreerimiseks või mängu või 
mänguelementide mängimiseks roboteid ega mista-
hes programmilisi funktsioone.

Muu info

Circle K on õigus muuta kampaania reegleid või kam-
paania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada, 
teavitades avalikkust sellest koduleheküljel www.cir-
clek.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 kam-
paania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks 
või seda väldiks. 

Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb 
saata kirjalikult korraldaja aadressil Circle K Ees-
ti AS, Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, märgusõnaga 
„Kraabi&Võida“. Esitatud pretensioonidele vastatakse 
viie tööpäeva jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad 
vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate se-
aduste järgi. Kampaania kohta saab lisainfot ning 
reeglitega on võimalik tutvuda Circle K kodulehel  
www.circlek.ee 
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