
Kampaania reeglid 

1. Kampaania "Tee süüa ja võida“ on alates 1.04.10 kuni 14.06.10 toimuv tarbijamäng 
(edaspidi kampaania), mida korraldab AS Tallegg asukohaga Saha tee 18, Loo, Harju maakond, 
74201 (edaspidi korraldaja).  

2. Kampaania auhindadeks on: 

2.1. 10 L Largo Ploomi ja Aloe Vera mahlajooki; 
2.2. 10 kasti (so.180 koonusvahvli jäätist) Premia Tallinna Külmhoone Väike Tom jäätist; 
Valikus on kas Väike Tom jõhvikaplombiir jõhvikamoosiga või Väike Tom vanilliplombiiri 
mustika-metsmaasikatäidisega; 
2.3. Talleggi grillitooteid 10 kg kanaliha (šašlõkid ja marinaadid Talleggi sortimendist); 
2.4. Talleggi kinkekorv toodetega väärtuses 300 EEK – kogus 5 tk; 
Vaheauhinnad (punktis 2.4.) loositakse välja 3. mail ja 1. juunil kell 12.00. 
Tootjad jätavad endale õiguse vahetada tooteid vastavalt vajadusele. 

3. Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigi elanikud. 

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

5. Kampaania auhindade võitmiseks tuleb kampaanias osalejal:  

5.1. Valida välja aadressilt: www.tallegg.ee/retseptid sobiv retsept, millel puudub toidupilt. 
Vastavalt retseptile see toit valmistada ja teha pilt. Saadud foto tuleks saata aadressile: 
web@tallegg.ee  

5.1.1. Kampaanias osaleb vaid hea kvaliteediga toidupilt. Foto peab olema selge. Pildifaili 
pikem külg peab olema minimaalselt 800 px ja foto maksimaalne suurus 2 MB.  
5.1.2 Kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, 
oma vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, oma soovi 
osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide 
tingimustega.   

6.  Kampaania auhinnad loositakse 15. juuni kell 12.00. Kampaania auhindade loosimises 
osalevad kõik toidupildi saatjad. Foto peab olema saadetud aadressile web@tallegg.ee hiljemalt 
14. juuni 2010. 

7. Loosimiste võitjate nimed avaldatakse loosimisele järgneval päeval Talleggi kodulehel.  

8. Võitjatega võetakse ühendust osaleja poolt antud e-posti aadressi teel.  

8.1. „Tee süüa ja võida“ kampaania peaauhinnale (punktid 2.1.; 2.2.; 2.3.;) tuleb võitjal 
ise järgi minna.  
2.1. ja 2.3. saab kätte aadressilt: AS Tallegg, Saha tee 18, Loo, Harju maakond, 74201. 
2.2. 10 kasti Premia jäätist saab kätte aadressilt: Betooni 4, Tallinn 11415, Eesti. 

9. Juhul, kui võitjaga ei ole võimalik saada ühendust hiljemalt kahe nädala jooksul alates tema kui 
võitja nime avalikustamist, või kui ta ei ole auhinda vastu võtnud hiljemalt 15.07.2010, on 
korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.  

10. Kampaanias osalemist loetakse ühtlasi võitjapoolse loa andmiseks korraldajale kasutada võitja 
nime ja fotot Talleggi kodulehel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat 
kokkulepet sõlmimata.  

11. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel 
teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.  

12. Auhindade võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi 
seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.  



13. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede 
või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole 
tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või 
auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.  

14. 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 Talleggi kodulehe vahendusel.  

15. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale 
seadusandlusele.  

Täiendavat lisainfot kampaania kohta saab aadressilt web@tallegg.ee. 

 

 

 

 

 

 


