
TARBIJAMÄNGU REEGLID 

ÜLDINE  

1. Kampaania “Osta Maks&Moorits grilltooteid ja võida vinge Xiaomi Mi  Pro 2 elektriline 

tõukeratas“  on alates 31.05.2022 kuni 27.06.2022 (edaspidi: Kampaania periood) toimuv tarbijamäng 

(edaspidi: Kampaania). Kampaania Korraldaja on Atria Eesti Aktsiaselts, registrikood  10050720, 

aadress: Metsa 19, Valga 68206, Eesti; e-post: kampaania@atria.com, tel: +372 51 6 2875 (edaspidi: 

Korraldaja). Kampaania Läbiviija on Rimi Eesti Food AS, registrikood 10263574, Põrguvälja tee 3, 

Pildiküla, Harjumaa (edaspidi: Läbiviija). 

2. Kampaanias osalemiseks tuleb osta RIMI kauplustest vähemalt 1 (üks)  Maks & Mooritsa allolevatest 

grilltoodetest (edaspidi: Toode): 

4740171187563                 Bremeni grillvorstid 390g  

4740171187600                 Eelküpsetatud  Smoky-BBQ ribi 850g  

4740171084114                 Maitselt mahe grillvorst 900g 

4740171085159                 Maitselt mahe grillvorst juustuga 600g 

4740171187655                 Liharikkad kanagrillvorstid 400g 

4740583085419                 Toored grillvorstid lambasooles  500g 

4740171082585                 Armeenia grill-liha 500g 

4740171081625                 Šašlõkk klassikalises marinaadis 600g 

4740171187662    Maitselt mahedad toorvorstikesed 450g 

4740171183428                 Pühajärve toorvorstikesed  450g 

4740171181431                 Kanafilee jogurti-karulaugu marinaadis 500g 

4740171183633                 Liharikkad toorvorstikesed kanalihast 450g 

4740171183398                 Broilerišašlõkk klassikalises marinaadis 800g 

4740171080345                 Šašlõki toorvorstikesed 450 g  

4740171187679                 Forte juustu toorvorstikesed 450g  

4740171086590                 Gruusia šašlõkk 800g  

4740171183657                 Broilerišašlõkk ploomi marinaadis 800 g 

4740171170602                 Buffalo grillpeekon 500g  

4740171170589                 Kaukaasiapärane šašlõkk välisfileest 600g  

4740171187594                 Murulaugu toorvorstikesed 450g 

4740171170572                 Šašlõkk keefiri marinaadis 600g   

2317172000000                 Klassikaline grillribi  ~ 1,3 kg 

4740171170596                 Õhemast õhem grill-liha 500g  

4740171187587                 Tailihast toorvorstikesed 450g 

4740171178585                 Broileri pooltiivad punases marinaadis 600g 

4740171178578                 Broileri poolkoivad klassikalises marinaadis 600g 

  

3. Kampaania auhinnafond on allolev: 

3.1. Peaauhind Xiaomi Mi Pro 2 elektriline tõukeratas (edaspidi: Peaauhind), väärtusega 499 euro. 

Kampaania reklaamidel kasutatud elektriline tõukeratas on illustratiivne.  

 

3.2  Lisaks on auhinnafondis vaheauhindadeks (edaspidi: Vaheauhinnad) 20 (kakskümmend) 

tootepakki,  koguväärtusega  620€. Vaheauhinna paki sisu :  

• Maitselt mahe grillvorst 900g 

• Murulaugu toorvorstikesed 450g 

• Eelküpsetatud  Smoky-BBQ ribi 850g 

• Kaukaasiapärane šašlõkk välisfileest 600g 
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• Õhemast õhem grill-liha 500g 

• Chicken Super Snack 85g 

• Jerky Teriyaki Beef 50g 

 

 

 

OSALEMINE 

4. Kampaanias osalemiseks tuleb osta RIMI kauplustest vähemalt 1 (üks)  kampaania Toode                      

(vt punkt 2) ning ost registreerida RIMI kliendikaardiga.   

5. Kampaanias võivad osaleda kõik füüsilised isikud, kes on registreerinud ostu Rimi kliendikaardiga 

perioodil 31.05.2022 algusega kell 00:00 kuni 27.06.2022 kell 23:59. 

6. Kampaanias ei saa osaleda Korraldaja ja Läbiviija töötajad ega nende perekonnaliikmed. Samuti 

Kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud.  

  

LOOSIMINE  
 

7. Peaauhinna Xiaomi Mi Pro 2 elektrilise tõukeratta loosimine toimub 4.07.2022. Võitja 

avalikustatakse kampaanialehel (www.rimi.ee/kampaaniad) hiljemalt 5.07.2022. Võitjaga võetakse 

ühendust e-posti või vajadusel telefoni teel, loosimisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul ning 

lepitakse kokku Peaauhinna üleandmise aeg 

8. Lisaks loositakse kampaaniaperioodil igal nädalal välja 5 (viis) vaheauhinda. Vaheauhindade 

loosimine toimub allolevatel kuupäevadel: 

• 06. juuni 2022 loositakse välja 5 vaheauhinda 31.05-05.06.2022 registreeritud ostude vahel;  

• 13.juuni 2022 loositakse välja 5 vaheauhinda 06.06-12.06.2022 registreeritud ostude vahel; 

• 20.juuni 2022 loositakse välja 5 vaheauhinda 13.06-19.06.2022 registreeritud ostude vahel; 

• 28.juuni 2022 loositakse välja 5 vaheauhinda 20.06-27.06.2022 registreeritud ostude vahel; 

 

 

9. Peaauhinna ja Vaheauhindade (edaspidi: Auhinnad)  võitjad loosib Läbiviija välja juhuslikkuse alusel 

kõikide osalejate vahel välja arvuti abil. 

10. Kõiki võitjaid informeeritakse võidust e-kirja või vajadusel telefoni teel. Auhindade võitjate nimed 

avaldatakse internetis kampaanialehel (www.rimi.ee/kampaaniad) hiljemalt loosimisele järgneval 

kolmandal tööpäeval. Auhinnad saadetakse Korraldaja kulul  võitja soovitud aadressile Eesti piires. 

11. Kui Auhinna võitjaga ei ole Korraldajast  olenemata põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele 

järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle Auhind välja andmata ja 

loosida Kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja. Auhindu väljastab Korraldaja võitjatele kuni 

01.08.2022.  

12. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või 

ebatäpsete andmete esitamise korral. Samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu 

Auhinna võitjaga kontakti saada), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias 

osaleja Auhindade loosimisest või Auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest. 
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ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD  

13. Kampaania Läbiviija töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti 

Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil. 

14. Kampaanias osaleja annab Korraldajale ja Läbiviijale  nõusoleku töödelda esitatud andmeid 

järgnevatel eesmärkidel:   

• võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks; 

• võitjate eesnime ja perekonnanime esitähe koos osalise telefoni numbriga, mis avaldatakse 

kampaanialehel  (rimi.ee/kampaaniad); 

• kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks.  

15. Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot Korraldaja või Läbiviija poolt isikuandmete 

töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: kampaania@atria.com ; tel +372 523 8346.  

 

LÕPPSÄTTED 

16. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist 

liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise 

samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel. 

17. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada 

kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest 

koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel. 

18. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 

19. Lisateave ja kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata 

kirjalikult kampaania Korraldaja asukohta: Metsa 19, 68206 Valga märksõnaga “RIMI”  või e-maili 

aadressile kampaania@atria.com hiljemalt 01.07.2022. Kaebused, mis esitatakse peale nimetatud 

kuupäeva, ei võeta menetlusse. Laekunud pretensioonidele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Lisateavet 

kampaania kohta saab tööpäevadel e-posti aadressil kampaania@atria.com või telefonil +372 523 

8346. 
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