
OSTUTUURI LOOSIKAMPAANIA REEGLID 

• Kampaania korraldajad on AS Tasku Keskus (edaspidi Tasku) reg-kood 
11105067, aadress Turu 2, Tartu ja TTK Kultuurikeskus OÜ (edaspidi Kvartal) 
reg-kood 11107505, aadress Riia 2, Tartu. 

• Kampaania toimub ajavahemikus 10.-12. oktoobrini 2019. 
• Loosimises osalevad Tasku ja Kvartali kliendid, kes täidavad ära ostu eest 

saadud loosikupongi ja viivad selle kas Tasku loositaskusse või Kvartali 
loosikastidesse. 

• Taskus jagavad loosikuponge kõik ostu- ja teeninduskohad, v.a Rimi 
toidukauplus, Elisa, Ergo ja iseteeninduslikud ostukohad. 

• Kvartalis jagavad loosikuponge kõik kampaanias osalevad ostu- ja 
teeninduskohad. 

• Loosikupong antakse kliendile vahetult pärast ostu sooritamist. Juhul, kui 
kliendile loosikupongi ei anta, on kliendil võimalik seda kas teenindajalt 
küsida või pöörduda vastava keskuse infoletti. 

Auhinnad ja loosikampaanias osalemine 

• Loosi teel selguvad 15 Kvartalis ostu sooritanud klienti ja 15 Taskus ostu 
sooritanud klienti, kes võidavad oma ostusumma tagasi.  

• Kvartalis sooritatud ostu puhul  antakse kliendile ostusumma väärtuses 
Kvartali kinkekaarte, sealjuures on ostusumma ümardatud üles 
täiskümnelisteni. 

• Taskus sooritatud ostu puhul antakse kliendile ostusumma väärtuses Tasku 
kinkekaarte, sealjuures on ostusumma ümardatud üles täiskümnelisteni. 

• Loosimises osalemiseks tuleb klienditeenindajalt saadud loosikupong täita 
kontaktandmetega ja jätta see hiljemalt 12. oktoobriks 2019 kell 21:00 Tasku 
infoleti kõrval asuvasse loositaskusse või Kvartali loosikastidesse. 

• Loosikampaania võitjaid teavitatakse nädala jooksul kupongile märgitud e-
postiaadressi teel. 

• Võite on võimalik lunastada kuni 31. oktoobrini 2019 (k.a). Kui auhinna saaja 
pole enne või nimetatud kuupäeva jooksul auhinnale järele tulnud, ei kuulu 
auhind väljastamisele. 

• Auhinna väljastamisel on Taskul ja Kvartalil õigus küsida auhinna saaja isikut 
tõendavat dokumenti. 

Muud tingimused 

• Auhindu ei saa vahetada raha vastu. 
• Kampaanias ei ole lubatud osaleda AS Tasku Keskus töötajatel ja TTK 

Kultuurikeskus OÜ töötajatel ning nende perekonnaliikmetel. 
• Kampaania korraldajad ei levita kampaania käigus saadud andmeid 

kolmandatele osapooltele. 
• Kampaania korraldajatel on õigus käesolevaid kampaaniareegleid ühepoolselt 

muuta või parandada. 
• Kõik kampaania korraldamisega seotud pretensioonid palume saata 

kirjalikult info@tasku.ee ja info@kvartal.com.ee. 

 


