OÜ Lukupood reisimängu reeglid ja tingimused
1. Üldine
Reisimängu (edaspidi Mäng) korraldaja on OÜ Lukupood (edaspidi LukuCentrum), registrikood 10009634, aadress Narva mnt 27b, 51009 Tartu, e-post tartu@lukupood.ee. Telefon
+372 5858 7663.
2. Mänguperiood
06.01.2020-31.01.2021
3. Peaauhind
Reis ümber maailma kahele – Eesti, London, New York, Los Angeles, Tokyo, Hong Kong,
Dubai, Eesti. Reisi kestvus 25 päeva. Taskuraha kahele 3000 eurot. Ööbimine vähemalt
kolmetärni hotellides. Võidufond 12000 eurot. Peaauhinna loosimine toimub 1.2.2021.
4. Vaheauhind
LukuCentrum loosib iga kuu, alates 1.3.2020, välja auhinna 50 euro väärtuses. Loosimised
toimuvad: 1.3.20, 1.4.20, 1.5.20, 1.6.20, 1.7.20, 1.8.20, 1.9.20, 1.10.20, 1.11.20, 1.12.20,
1.1.21, 1.2.21. Võidufond 12x50 eurot.
5. Mängu peaauhinna tingimused
a. Mängus saavad osaleda üksnes eraisikud (edaspidi Ostja), kes on Mänguperioodi lõpuks
vähemalt 18-aastane. Juriidilisele isikule võetud arvega osaleda ei saa.
b. Eraisik peab ostma LukuCentrumi füüsilisest poest või e-poest vähemalt viie euro eest
kaupu. Hinna sisse ei arvestata transpordi kulu.
Iga viis eurot annab ühe pileti. Näiteks: 6-eurone ost annab ühe pileti, 12-eurone ost
annab kaks piletit jne.
c. Ostja peab registreerima ostuarve reis.lukucentrum.ee lehel, nõustuma Mängu
tingimustega ja aktiveerima Ostja poolt sisestatud emailile saadetud lingi.
d. Kui Mängu võitjaks osutub keegi LukuCentrumi töötajatest, töötajate perekonna liige,
otseselt või kaudselt Mänguga seotud inimene, siis saab loosi võitja 1000 eurot puhtalt
kätte, kuid peaauhind läheb uuesti loosimisele.
e. Auhinna väljaandmisel võib LukuCentrum paluda esitada isikut tõendava dokumendi või
muid isikusamasuse tuvastamist võimaldavaid andmeid.
f. Peaauhinna võitja vastutab ise oma reisidokumentide ja kindlustuse olemasolu eest.
g. Reis peab toimuma ühe aasta jooksul alates 1.05.2021.
h. LukuCentrumil on õigus muuta sihtkohti, kui LukuCentrumist sõltumatul põhjusel ei ole
võimalik võitjal ja tema reisikaaslasel riiki või linna siseneda vääramatu jõu puhul (sõda,
streigid jne).
i. Mängu võitja peab tegema reisi ajal igas linnas, kus viibitakse kauem kui kaks päeva,
lühivideo (umbes 5 minutit) sellest, et kus käidi ja mida nähti. Reisi filmiklippe võib
LukuCentrum kasutada tulevaste Mängude reklaamimisteks.
j. Peaauhinna võitja peab sobilikust reisikuupäevast ette teavitama vähemalt 3 kuud.
k. Auhinna väärtust ei maksta välja rahas ega vahetata teiste toodete või teenuste vastu.
6. Mängu vaheauhinna tingimused
Lisaks peaauhinnale loosib LukuCentrum iga kuu lõpus välja auhinna 50 euro väärtuses.
Esimene vaheauhind loositakse 1. märts 2020 ja siis iga kuu esimesel tööpäeval kuni

Mänguperioodi lõpuni. Loosimised toimuvad: 1.3.20, 1.4.20, 1.5.20, 1.6.20, 1.7.20, 1.8.20,
1.9.20, 1.10.20, 1.11.20, 1.12.20, 1.1.21, 1.2.21.
a. Vaheauhinna loosimises saavad osaleda kõik eraisikud (ka LukuCentrumi töötajad).
Juriidilisele isikule võetud arvega osaleda ei saa.
b. Eraisik peab ostma LukuCentrumi füüsilisest poest või e-poest vähemalt viie euro eest
kaupu. Hinna sisse ei arvestata transpordi kulu.
Iga viis eurot annab ühe pileti. Näiteks: 6-eurone ost annab ühe pileti, 12-eurone ost
annab kaks piletit jne.
c. Ostja peab registreerima ostuarve reis.lukucentrum.ee lehel, nõustuma Mängu
tingimustega ja aktiveerima Ostja poolt sisestatud emailile saadetud lingi.
d. Ostja peab Facebooki kodulehel märkima LukuCentrumi meeldivaks, jälgima Mänguperioodi lõpuni (01.01.2020-31.01.2021) ja jagama ning kirjutama kommentaari, et
mida ta sooviks selle raha eest meie kauplusest saada. Vaheauhinna loosimise võidu
korral kontrollitakse antud punkti täitmist. Kui antud punkt pole võitja poolt täidetud,
siis on LukuCentrumil õigus välja loosida järgmine võitja.
e. Vaheauhinna korra võitnud eraisik saab osaleda ka järgmistel vaheauhinna loosimistel.
f. Kui võitja soovib saada toodet, mis on kallim, kui 50 eurot, siis peab ta selle vahesumma
hüvitama.
g. Vaheauhinnad saab kätte ainult LukuCentrumi füüsilistest poodidest.
h. Auhinna väljaandmisel võib LukuCentrum paluda esitada isikut tõendava dokumendi või
muid isikusamasuse tuvastamist võimaldavaid andmeid.
i. Auhinna väärtust ei maksta välja rahas.
j. Vaheauhinna peab võitja välja võtma 6 kuu jooksul peale võitja välja kuulutamist.
7. Mängu tulemustest teavitamine ja auhinna väljaandmine
Mängu peaauhinna ja vaheauhinna võitjad loositakse välja juhuslikkuse alusel kõikide
osalejate vahel, kes on täitnud Mängu tingimused.
Mängu võitjatega võtab LukuCentrum ühendust Mänguperioodi lõppemisele järgneva 5
tööpäeva jooksul, et teavitada personaalselt Mängu võitmisest, kas:
a) Telefoni teel;
b) E-posti teel; või
c) LukuCentrumi Facebooki konto vahendusel
Kui Mängu võitjaga ei ole LukuCentrumist sõltumatul põhjusel võimalik ühendust saada
Mänguperioodi lõppemisele järgneva 5 tööpäeva jooksul, siis on LukuCentrumil õigus jätta
auhind välja andmata ja loosida Mängus osalejate seast teine võitja.
8. Lõppsätted
LukuCentrumil on õigus muuta või täpsustada reisimängu reegleid teavitades sellest
veebilehel ja/või LukuCentrumi hallatavatel sotsiaalmeedia kontodel.
LukuCentrum ei vastuta kahju eest, mis tuleneb Mängus osaleja poolt Mängu üldtingimuste
või reeglite mitte täitmisest, nende rikkumisest või valeandmete esitamisest. LukuCentrum
vastutab tekkinud kahjude eest juhul, kui see tuleneb LukuCentrumi raskest hooletusest
või tahtlusest.

LukuCentrumil on õigus lõpetada Mäng ja jätta auhind välja andmata vääramatu jõu,
Mängu reeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise puhul, teavitades sellest Mängus
osalejaid veebilehe vahendusel.
Kõik Mängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
Küsimused ja pretensioonid seonduvalt Mänguga palume edastada kirjalikult käesolevate
üldtingimuste esimeses jaotises viidatud kontaktandmete vahendusel. Küsimustele ja
pretensioonidele vastame hiljemalt viie tööpäeva jooksul.
9. Isikuandmete töötlemine
Mängus osalemiseks avaldad LukuCentrumile oma isikuandmeid. LukuCentrum võib küsida
sinu nõusolekut sinu nime avalikustamiseks reisimängu võidu puhul. Mängu jooksul
kogutud e-posti aadressid ja telefoninumbrid on ainult selleks, et võtta hiljem ühendust
Mängu võitjaga. LukuCentrum ei saada Mänguperioodil kogutud kontaktidele mitte ühtegi
reklaami.
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