
„HiPP HiPPis  loosib  jooksuratast“  Sinu Rimi kliendikaardi kampaaniareeglid 

1. Perioodil 02.07-15.07.2019 toimub tarbijamäng Rimi kauplustes, mida korraldab AS LTT 
registrikoodiga: 10004430, asukoht Peterburi tee 63, 11415,Tallinn, email ltt@ltt.ee , telefon 
606 6500 (edaspidi kampaania Korraldaja) koostöös Rimi Eesti Food AS (registrikood:10263574; 
aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, 75301 Rae vald,  Harjumaa). 

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. 
Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias 
osalejatele kohustuslikud. 

3. Kampaanias osalemiseks ning auhindade võitmiseks tuleb omada Sinu Rimi kliendikaarti ning 
registreerida see mistahes HiPP  HiPPis ostu sooritamisel. Iga ostu saab Sinu Rimi 
kliendikaardiga  registreerida ainult üks kord. Ostude koguarv ühe osaleja kohta ei ole 
limiteeritud. 

4. Kampaanias osalevad kõik allpool olevas nimekirjas nimetatud HiPP toodete ostud, mille 
kuupäev jääb ajavahemikku 02.07 kuni 15.07.2019 ja mis registreeritakse ostu sooritamisel Sinu 
Rimi kliendikaardiga. 

HIPP Hippis õuna-pirnipüree kuivikuga BIO 100g         9062300133735 

HIPP Hippis õuna-banaanipüree beebiküpsistega BIO 100g  9062300133728 

HIPP Hippis õuna-, pirni- ja banaanipüree BIO 4k. 100g   9062300131021 

HIPP Hippis õunapüree maasikate ja banaanidega BIO 100g   9062300140825 

HIPP Hippis banaanipüree pirni ja mangoga BIO 100g  9062300140818 

HIPP Hippis õunapüree virsiku ja metsamarjadega BIO 100g 9062300131052 

HIPP Hippis pirnipüree ploomi ja musta sõstraga BIO 100g  9062300140801 

HIPP Hippis pirnipüree banaani ja kiiviga BIO 6k. 100g  9062300140795 

HIPP Hippis õuna-banaanipüree, vaarika ja täisteraviljaga BIO 6k. 100g  9062300140788 

HIPP Hippis pirni- ja õunapüree BIO 4k. 100g 9062300133704 

HIPP Hippis õuna-banaanipüree kirsi ja täisteraviljaga BIO 6k. 100g 9062300134596 

 

 
5. Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 4 nimetatud tingimuse ja kellel on püsikliendi 

andmebaasis korrektselt täidetud kõik andmeväljad  osalevad loosimises, milles loositakse välja 
laste jooksuratas ja 5 kinkekotti HiPP HiPPis toodetega.  Kokku loositakse välja 6 auhinda.  

6. Võitjad loositakse hiljemalt  22.07.2019 ning võitjatega võetakse Rimi Eesti Food AS poolt Sinu 
Rimi kontaktandmetel (telefon, email) ühendust 5 tööpäeva jooksul.  Auhinnafondi koguväärtus 
on 300€.  

7. Juhul, kui võitja ei ole kättesaadav (ei vasta kõnele ja/või e-mailidele) 10 tööpäeva jooksul, 
kaotab ta õiguse auhinnale.  

8. Auhindu väljastatakse võitjatele kuni 15.08.2019 Sinu Rimi ning isikut tõendava dokumendi 
(pass, juhiluba või ID-kaart) alusel AS LTT kontorist aadressil Peterburi tee 36, Tallinn 
tööpäevadel kella 9.00–17.00. 

mailto:ltt@lee.ee


9. Võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas. Võitjal on 
õigus auhinnast loobuda andes sellest Korraldajale või Rimile kirjalikult teada. Sellisel juhul 
loositakse uus võitja. 

10. Kampaania korraldamiseks vajalikke isikuandmeid sälitatakse kolm kuud peale loosimise 
toimumist. 

11. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. 
Auhindade väljaandmisega seotud maksud tasub Korraldaja. 

12. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade 
väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt 
kampaanias osalejatele meedia vahendusel. 

13. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult AS 
LTT, Peterburi tee 63, Tallinn või emailile  hipp@ltt.ee. Kampaania reeglid on avaldatud 
veebilehel Rimi.ee  

 

 

http://www.selver.ee/

