UPONOR & MORE MÄNGU REEGLID JA –TINGIMUSED
1. Mängu korraldab Uponor Eesti OÜ, Osmussaare 8, Tallinn
(edaspidi: mängukorraldaja).
2. Mäng toimub alates 1. septembrist 2018 kuni
1. detsembrini 2018 kella 23.59.
3. Auhinnad
• 10 tööriiete komplekti lojaalsusprogrammis Uponor & More osalejate (programmis enne 1.septembrit) seast mängu ajal enim uPoint
punkte kogunud paigaldajatele.
• 10 mütsi- ja töökindakomplekti uute programmi registreerunute
(alates 1.septembrist) seast mängu ajal enim uPoint punkte kogunud paigaldajatele.
4. Mängus osalemiseks tuleb end registreerida lojaalsusprogrammi
www.uponor-more.com/ee. Osaleda saavad ainult paigaldajad!
Preemiaprogrammis osalemise tingimused programmi lehel.
5. Iga isik, kes nende reeglitega sätestatud korras mängus osaleb,
kinnitab, et ta on reeglitega tutvunud, nõustub ja kohustub neid täitma.
Mängijaks tunnistatakse ainult need isikud, kes vastavad nende reeglite
kõikidele nõuetele.
6. Mängus võivad osaleda ainult täisealised isikud. Mängus ei või osaleda
mängukorraldaja töötajad, nende pereliikmed, samuti mängukorraldaja
ettevõtte grupi töötajad ja nende pereliikmed. Kui selgub, et mängija
esitatud teave selle kohta, kas ta on täisealine, osutub valeks, samuti
kui isik osaleb mängus vastava õiguseta, on mängukorraldajal õigus
ühepoolselt eemaldada mängija mängust ja nõuda selle mängija tegude
tõttu tekkinud kahju hüvitamist.
7. Mängija, kes mängus osalemiseks täidab mängu küsimustiku ja esitab
oma e-posti aadressi, kinnitab, et ta on registreeritud e-posti aadressi
õiguspärane valdaja, st on registreerinud selle enda nimel ja ei riku
õiguslikke nõudeid ja/või kolmandate isikute õigusi. Kogu vastutus
õigusaktide ja/või kolmandate isikute õiguste rikkumise eest lasub
mängust osavõtjal.

8. Mängukorraldaja otsus võitjad avalikustada ei kuulu vaidlustamisele.
Osaledes mängus, nõustub mängija, et mängukorraldaja võib avalikustada tema nime, kui ta osutub võitjaks.
9. Mängijate ja/või võitjate isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse
mängu korraldamiseks ja neile turundamiseks ning neid ei säilitata
kauem, kui on ette nähtud mängukorraldaja sise-eeskirjades. Mängija
nõustub, et tema isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
• mängu korraldamine,
• otseturundus.
Mängijate isikuandmete töötlemisega seotud mistahes küsimuste
puhul võtke ühendust mängukorraldajaga e-posti teel
uponor.estonia@uponor.com
10. Kui viie tööpäeva jooksul alates tulemuste avaldamisest ei õnnestu
mängukorraldajal võitjaga ühendust saada (võitja ei vasta sõnumile,
mis on saadetud uudiskirja tellimisel kasutatud e-posti aadressile
mängu toimumise ajal), jäävad auhinnad mängukorraldajale ja võitjad
ei saa enam neid nõuda, muuta või nende eest muul viisil hüvitust.
11. Mängu võitjad avaldatakse veebilehtedel www.uponor.ee
12. Mängukorraldaja jätab endale õiguse reegleid muuta, lisada mängu
uusi auhindu ning vajadusel peatada või tühistada mäng ilma sellest
enne teavitamata.
13. Reeglid avalikustatakse mängukorraldaja veebilehel www.uponor.ee.

