Kampaaniatingimused:
Käesolevad tingimused kehtivad teie ja korraldaja vahel ning on ülimuslikud muu
teabevahetuse, nt reklaamide või kampaaniatekstide vastuolude korral. Kampaania
registreerimis- ja taotlemisjuhend on käesolevate tingimuste osa ning kampaanias osalemist
loetakse kinnituseks, et osaleja on tingimustega nõustunud ja seotud. Jätke see tekst endale
teadmiseks alles.
Kampaanias osalemine
See Energizer®-i kampaania on mõeldud kõigile vähemalt 18-aastastele Eesti elanikele, välja
arvatud korraldaja ja haldaja töötajad, nende tütarettevõtete töötajad või esindajad,
lähisugulased ja kõik teised kampaaniaga seotud isikud. Energizer ei vastuta alaealiste
registreeringute eest.
1. Nõutav on ostu sooritamine ja internetiühenduse olemasolu. Kingituse lunastamiseks
pole vaja omada Hotels.com-i kontot. Osalejatelt võidakse ostu tõendamiseks nõuda
ostutšeki üleslaadimist või selle esitamist korraldajale.
2. Kampaaniaperiood. Kampaania algab 1. oktoobril 2020 kell 00.01 ja lõpeb 31. jaanuaril
2021 kell 23.59 Eesti aja järgi.
3. Osalemisjuhend. Kampaanias saavad osaleda ainult kliendid, kes
• ostavad kampaaniaperioodil Energizer®-i patareipaki, akulaadija või taskulambi;
• lähevad lehele www.energizerholidays.com (Energizeri kampaanialeht) ja sisestavad
oma täisnime, meiliaadressi, vöötkoodi ja nõudmisel ostutšeki pildi, mis näitab
selgelt tingimustele vastava toote ostu;
• saavad esitatud aadressil meilisõnumi, kus neil palutakse lingile klõpsates oma
aadress kinnitada;
• saavad pärast kinnitamist meilisõnumi kordumatu koodi ja selle kampaaniaga seotud
Hotels.com-i lingi/URL-i;
• klõpsavad Hotels.com-i lingil, et kingitust lunastada.
4. Kampaania ei hõlma litsentseeritud Energizer®-i toodete oste. Nende toodete hulka
kuuluvad autode/veesõidukite akud, USB-laadijad ja akupangad.
5. Kõik pärast lõppkuupäeva saabunud registreeringud on automaatselt kehtetud.
6. Kingitus. Kõik osalemistingimusi nõuetekohaselt järgivad kliendid saavad oma järgmise
Hotels.com-i majutusbroneeringu jaoks 10% allahindluse koodi. Allahindlus ei kehti
maksudele ega lõivudele.
7. Iga toote eest saab teha 1 taotluse ja Energizeri kampaanialehel võib allahindluskoodi
taotleda kuni 3 korda päevas.

8. Kingituse lisateave
a. Allahindlust saab kasutada ainult majutuse broneerimiseks ja see kehtib ainult
broneeringu esimesele toale.
b. Allahindluse saamiseks tuleb tasuda broneeringu eest veebis kohe täishind.
c. Allahindlus rakendub ainult 1–28-päevastele broneeringutele. Allahindlus ei
laiene öödele, mis järgnevad esimesele 28 ööle.
d. Allahindlust saab kasutada koos teiste seda võimaldavate pakkumistega, kuid
mitte Hotels.com-i püsikliendiprogrammiga.
e. Kood tuleb lunastada enne 31. augustit 2021 kell 23.59 Greenwichi aja järgi (Eesti
aja järgi enne 1. septembrit kell 01.59).
f. Koodi saab kasutada ööbimiseks, mis lõpeb enne 31. augustit 2022.
g. Koodi saab kasutada ainult üks kord. Koodi ei tagastata ega taasaktiveerita, isegi
kui broneering tühistatakse.
h. Pakkumist ei saa vahetada sularaha ega muu alternatiivi vastu.
i. Probleemide korral võtke ühendust https://et.hotels.com/page/faqs-legacy/.
Kehtivad kõik Hotels.com-i tavatingimused, mis on kättesaadavad aadressil
https://et.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponName=c..
Dpaw5mRGgWM4YqiPtGUVfQ..
j. Hotels.com'i KKK on kättesaadavad siin: https://et.hotels.com/page/faqs-legacy/
k. Pakkumist ei saa pikendada.
9. Korraldaja kasutab kliendi esitatud isikuandmeid kampaania haldamiseks, meilisuhtluseks
kampaania ajal ja muidu seoses kliendi osalemisega kampaanias või Energizeri
kampaanialehe kasutamisega. Korraldaja ei kasuta isikuandmeid turundustegevuseks, kui tal
puudub selleks kliendi nõusolek. https://energizergrouplegal.com/notices_et-EE.html
10. Konto loomiseks Hotels.com-ile esitatud andmeid töödeldakse kooskõlas Hotels.com-i
privaatsuseeskirjadega, mis on kättesaadavad siin:
https://et.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_EE&locale=et_EE
11. Kui teil tekib Energizeri kampaanialehe kasutamisel probleeme, pöörduge palun
klienditeeninduse poole aadressil support@energizerholidays.com
Üldsätted
12. Kampaania tingimuseks on, et osaleja nõustub nende reeglite siduvuse ja esmajoones
sellega, et korraldaja otsused mis tahes kampaaniast tulenevates või sellega seonduvates
küsimustes on lõplikud.
13. Kingitust ei saa edasi anda. Pakutavale kingitusele pole alternatiive. Ettenägematute
asjaolude ilmnemisel on korraldajal õigus asendada kingitus samaväärse või suurema
väärtusega alternatiiviga.
14. Esindajate, kolmandate isikute esitatud, automaatselt arvutiga loodud, loetamatuid või
mittetäielikke registreeringuid vastu ei võeta.

15. Korraldaja teeb kõik endast oleneva, et tagada Energizeri kampaanialehe nõuetekohane
toimimine kogu kampaaniaperioodi jooksul. Korraldaja ei võta siiski vastutust
registreeringute eest, mis edastamise käigus mistahes põhjusel kaovad või hilinevad, sh mis
tahes seadmete, süsteemide, satelliitide, võrkude, serverite, arvuti riistvara või tarkvara või
tehnilised rikked.
16. Korraldajal on õigus oma äranägemisel eemaldada kampaaniast kõik isikud, kes
kahjustavad või mõjutavad kampaania haldamist, turvalisust, erapooletust, terviklikkust või
nõuetekohast läbiviimist.
17. Seda kampaaniat ja käesolevaid tingimusi reguleerib iga asjaomase riigi seadus ja
osalejad kuuluvad oma elukohariigi kohtualluvusse.
18. Niivõrd kui seadusega lubatud, ei ole Korraldaja, tema esindajad või turustajad osalejate
eest vastutatavad ega kohustatud neile hüvitama või võtma vastutust mis tahes kahju,
tervisekahjustuse või surma eest, mis tekib kingituse vastuvõtmise tagajärjel, välja arvatud
siis, kui see on põhjustatud korraldaja, tema esindajate või turustajate või nende töötajate
hooletusest. See ei mõjuta teie seaduslikke õigusi.
19. Olukorras, mille üle korraldajal puudub mõistlik kontroll, või muul juhul, kui pettus,
väärkasutus ja/või (inim- või arvuti)viga mõjutab või võiks mõjutada selle kampaania
nõuetekohast läbiviimist või kingituste määramist, ja ainult siis, kui see on asjaolude tõttu
vältimatu, on korraldajal õigus kampaaniat või käesolevaid tingimusi ükskõik millises etapis
tühistada või muuta, kuid ta püüab osalejatele põhjendamatu pettumuse vältimiseks neile
avalduvat mõju alati minimeerida.
20. Kampaaniaga liitudes kinnitab osaleja, et ta vastab nii kampaania kui ka kingituse
taotlemise tingimustele. Korraldajal on õigus kontrollida kõiki registreeringuid, sh nõuda
osalejalt tõendit kampaania tingimustele vastavuse kohta (tuleb esitada 14 päeva jooksul),
ning keelduda kingituse määramisest või võtta õigus kingitusele ja/või keelata osalemine
kampaanias ja osaleja kampaaniast eemaldada, kui korraldajal on põhjendatud alus
kahtlustada nende tingimuste või kampaaniatingimuste osaks oleva juhendi rikkumist või
muul juhul, kui osaleja on kampaanias osalemise teel saanud ebaõiglase eelise või võidu
pettuse teel. Korraldajal on igas küsimuses lõplik otsustusõigus ja tema otsused on siduvad.
21. Kui mõni neist sätetest osutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või muul põhjusel
jõustamatuks, siis see eraldatakse ja kustutatakse nendest tingimustest ning ülejäänud
sätted jäävad täies ulatuses kehtima.
22. Need tingimused on ülimuslikud mis tahes teiste teadete, sh reklaami- või
kampaaniamaterjalide vastuolude korral.
23. ©2020 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer
Brands, LLC and related subsidiaries. All other trademarks are trademarks of their respective
owners.

