Mängu „Osta Jacobs, registreeru ja võida“ reeglid
1. Osta Jacobs, registreeru ja võida on Tarbijamäng, edaspidi – Mäng, mis toimub 18. oktoobrist
2021. a kuni 12. detsembrini 2021. a. Mängu aitab ellu viia Baltic Promotions OÜ, Punane 56,
Tallinn, registrikoodiga 11142631 (edaspidi – Korraldaja), UAB Jacobs Douwe Egberts LT
tellimusel, Jonavos g. 7, LT-44192, Kaunas, registrikood 303753885 (edaspidi – Tellija).
2. Mängu läbiviimise korra määrab Tellija vastavalt mängureeglitele (edaspidi – Reeglid). Reegleid
peavad järgima kõik mängus osalejad.
3. Mäng algab 18. oktoobril 2021. a, lõpeb – 12. detsembril 2021. a.
3.1. Mängu kaupade ostmise ja Mängule registreerumise periood algab 18. oktoobril 2021. a kell
00.01 ja lõpeb 12. detsembril 2021. a kell 23.59. Enne või pärast seda perioodi registreerumist
loetakse kehtetuks ja auhinnamängus osalemise õigust see ei anna.
3.2. Teave Mängu ja Reeglite kohta avaldatakse veebilehel www.jacobskohv.ee.
4. Mäng toimub kõigis Eestis asuvates Jacobs toodangut müüvates poodides.
5. Mängu kaubad:
EAN kood

Nimetus

8711000518007

Kronung 250g

8711000518038

Kronung 500g

8711000891537

Jacobs Selection 250g

8711000891568

Jacobs Selection 500g

8711000844717

Jacobs Selection Intense 500g

8711000521540

Kronung 100g ground

8711000517451

Kronung Decaff 250g

8711000539217

Jacobs Crema 1kg

8711000539187

Jacobs Espresso 1kg

8711000539330

Jacobs Kronung 1kg

8711000895849

Jacobs Barista Crema 1kg

8711000856000

Jacobs Barista Crema Italiano 1kg

8711000895788

Jacobs Barista Espresso 1kg

8711000517888

Kronung 100g Soluble

8711000517949

Kronung 200g Soluble

8711000517857

Jacobs Cronat Gold 100g

8711000517918

Jacobs Cronat Gold 200g

8711000517734

Jacobs Aroma 100g

8711000517765

Jacobs Aroma 200g

8711000517796

Jacobs Velvet 100g

8711000396209

Jacobs Barista Americano 155g

8711000396179

Jacobs Barista Crema 155g

8711000515808

Jacobs 3in1 BOX (20x15,2g) 304g

8711000517970

Jacobs 3in1 BAG (20x15.2g) 304g

8711000515778

Jacobs 3in1 (10x15,2g) 152g

8711000526736

Jacobs 3in1 stick 15,2g

8711000510827

Jacobs Cafe Latte (20x12,5g) 250g
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8711000517680

Jacobs Cafe Latte stick 12,5g

8711000516461

Jacobs 2 in 1 (20x14g ) 280g

8711000516492

Jacobs 2in1 stick 14g

8711000846988

Jacobs 3 in1 Intense (20x17,5g) 350g

8711000529324

Jacobs 3in1 Intense stick 17,5g

8711000411209

Jacobs 3 in1 Caramel (10x16,9g) 169g

8711000411230

Jacobs 3in1 Caramel stick 16,9g

8711000417942

Jacobs Cappuccino (8x14,4g) 115,2g

8711000435908

Jacobs Cappuccino stick 14,4g

8711000435854

Jacobs Cappuccino Vanilla (8x15g) 120g

8711000435885

Jacobs Cappuccino Vanilla stick 15g

8711000511039

Jacobs Icepresso Classic 250ml

8711000511060

Jacobs Icepresso Latte 250ml

8711000676158

Jacobs Brazil 1kg

8711000676127

Jacobs Honduras 1kg

Kõik seadustega ettenähtud, auhindadega seotud maksud maksab Mängu Tellija.
6. Mängu kaupade arv, mille ostmisel võib Mängus osaleda, ei ole piiratud.
7. Auhinnafond, edaspidi – Auhinnad:
Kogus
ühikutes

Auhind
Philips 4300 Series espresso kohvimasin
EP4343/70
Bosch kohviveski TSM6A013B
Jacobs kohvi kinkekarp, mille sisuks on:
-

Jacobs Kronung 500g jahvatatud kohv
Jacobs Crema 1kg kohvioad
Jacobs Espresso 1kg kohvioad
Jacobs Kronung 1kg kohvioad

5
25

125

8. Mängus ei saa osaleda UAB Jacobs Douwe Egberts LT , Baltic Promotions OÜ töötajad ja nende
pereliikmed.
9. Mängule registreerumise perioodil, st alates 18. oktoobrist 2021. a kuni 12. detsembrini 2021. a
peavad selles osaleda tahtvad inimesed ostma mistahes Reeglite 5. punktis äratoodud Mängu kauba
mistahes Eesti Vabariigi territooriumil asuvast kauplemiskohast, jätma alles Ostudokumendi
(kviitungi või arve), mida loetakse Mängu kaupade ostutõendiks, millel on näidatud ära vähemalt
ühe Mängu kauba ost (edaspidi – Ostudokument) ja alates 18. oktoobrist 2021. a kell 00.01 kuni 12.
detsembrini 2021. a kell 23:59 registreerima Ostudokumendi veebilehel www.jacobskohv.ee, täites
ära registreerimisvormi. Mängud, mille käigus loositakse võitjaid, toimuvad üks kord nädalas
vastavalt Reeglite punktis 14 esitatud üksikasjadele. Registreeritud Mängu Ostudokument osaleb
ainult selle nädala mängus ja 13. detsembril toimuvas peaauhindade Mängus; peale Mängu toimumist
ja võitjate väljakuulutamist registreeritud Mängu Ostudokumendi registreering tühistatakse ja
järgmistes nädalamängudes see enam ei osale, kuid osaleb peaauhindade Mängus (täpsemalt vt
Reeglite punkti 14). Kampaania Ostudokument tuleb jätta alles kuni auhindade kättesaamiseni.
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Registreerimisvormil näidatakse ära ees- ja perekonnanimi, Mängus osaleja telefoninumber, e-posti
aadress ja ostukviitungi või -arve number. Kui Ostudokument ei vasta Reeglite tingimustele,
Auhinda ei väljastata. Registreerumine veebilehel www.jacobskohv.ee on tasuta.
Veebilehel www.jacobskohv.ee eduka registreerumise korral ilmub monitoril seda kinnitav teavitus.
Registreerumise ebaõnnestumisel teavitatakse Kampaanias osalejat sellest monitoril ilmuva
teavitusega, mille järel saab ta andmeid parandada või üritada registreeruda seni, kuni see õnnestub;
vastasel juhul Mängus osalejat Mängule ei registreerita.
10. Vastavalt Reeglite punkti 9 nõuetele Mängus osalemiseks võtab Mängus osaleja enda andmete
esitamisel (registreerumisel) endale kogu vastutuse õigete andmete ja täpse teabe esitamise eest,
samuti on ta vastutav kõikide vigade eest, mis on teabe sisestamisel tehtud. Korraldaja jätab endale
õiguse mitte lasta osalejal Mängus osaleda või ta diskvalifitseerida, kui on alust eeldada, et see
inimene rikub seadust või Mängureegleid ja tingimusi.
11. Üks Mängus osaleja (üks telefoninumber või e-posti aadress) võib registreerida mitu erinevat
Ostudokumenti erinevate numbritega, kuid ühe mängu ajal võib ta võita ainult ühe auhinna.
12. Uue Mängu kauba soetamisel võib üks Mängus osaleja registreerida uue Ostudokumendi samalt
telefoninumbrilt või e-posti aadressilt.
13. Ühte Mängu Ostudokumenti võib terve Mängu jooksul registreerida ainult üks kord.
Ostudokument registreeritakse ja see osaleb Mängus sõltumata sellel näidatud ostetud Mängu
kaupade arvust, st Ostudokumendil näidatud suurem Mängu kaupade arv ei anna Ostudokumendi
mitmekordse registreerimise õigust või suuremat võiduvõimalust.
14. Korraldatakse 9 mängu. Mängud toimuvad igal nädalal, neis osalevad Reeglite punktile 9
vastavad registreeringud:
Võitjate loosimine toimub kell 10.00.
•

•

•

•

•

•

Esimene võitjate loosimine toimub 25. oktoobril 2021. a. Selles mängus osalevad kõik
registreeringud, mis on saadud Reeglitekohaselt alates 18. oktoobrist 2021. a kell 00:00 kuni
24. oktoobrini 2021. a kell 23:59 ja vastavad ülaltoodud osalemistingimustele. Loositakse
välja 24 võitjat (4 Bosh kohviveski, 20 Jacobs kohvi kinkekarbi võitjat).
Teine võitjate loosimine toimub 3. novembril 2021. a. Selles mängus osalevad kõik
registreeringud, mis on saadud Reeglitekohaselt alates 25. oktoobrist 2021. a. kell 00:00 kuni
31. oktoobrini 2021. a kell 23:59 ja vastavad ülaltoodud osalemistingimustele. Loositakse
välja 18 võitjat (3 Bosh kohviveski, 15 Jacobs kohvi kinkekarbi võitjat).
Kolmas võitjate loosimine toimub 8. novembril 2021. a. Selles mängus osalevad kõik
registreeringud, mis on saadud Reeglitekohaselt alates 1. novembrist 2021. a kell 00:00 kuni
7. novembrini 2021. a kell 23:59 ja vastavad ülaltoodud osalemistingimustele. Loositakse
välja 18 võitjat (3 Bosh kohviveski, 15 Jacobs kohvi kinkekarbi võitjat).
Neljas võitjate loosimine toimub 15. novembril 2021. a. Selles mängus osalevad kõik
registreeringud, mis on saadud Reeglitekohaselt alates 8. novembrist 2021. a kell 00:00 kuni
14. novembrini 2021. a kell 23:59 ja vastavad ülaltoodud osalemistingimustele. Loositakse
välja 18 võitjat (3 Bosh kohviveski, 15 Jacobs kohvi kinkekarbi võitjat).
Viies võitjate loosimine toimub 22. novembril 2021. a. Selles mängus osalevad kõik
registreeringud, mis on saadud Reeglitekohaselt alates 15. novembrist 2021. a kell 00:00 kuni
21. novembrini 2021. a kell 23:59 ja vastavad ülaltoodud osalemistingimustele. Loositakse
välja 18 võitjat (3 Bosh kohviveski, 15 Jacobs kohvi kinkekarbi võitjat).
Kuues võitjate loosimine toimub 29. novembril 2021. a. Selles mängus osalevad kõik
registreeringud, mis on saadud Reeglitekohaselt alates 22. novembrist 2021. a kell 00:00 kuni
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•

•

•

28. novembrini 2021. a kell 23:59 ja vastavad ülaltoodud osalemistingimustele. Loositakse
välja 18 võitjat (3 Bosh kohviveski, 15 Jacobs kohvi kinkekarbi võitjat).
Seitsmes võitjate loosimine toimub 6. detsembril 2021. a. Selles mängus osalevad kõik
registreeringud, mis on saadud Reeglitekohaselt alates 29. novembrist 2021. a kell 00:00 kuni
5. detsembrini 2021. a kell 23:59 ja vastavad ülaltoodud osalemistingimustele. Loositakse
välja 18 võitjat (3 Bosh kohviveski, 15 Jacobs kohvi kinkekarbi võitjat).
Kaheksas võitjate loosimine toimub 13. detsembril 2021. a. Selles mängus osalevad kõik
registreeringud, mis on saadud Reeglitekohaselt alates 6. detsembrist 2021. a kell 00:00 kuni
12. detsembrini 2021. a 23:59 ja vastavad ülaltoodud osalemistingimustele. Loositakse välja
18 võitjat (3 Bosh kohviveski, 15 Jacobs kohvi kinkekarbi võitjat).
Üheksas peaauhindade võitjate loosimine toimub 13. detsembril 2021. a. Selles mängus
osalevad kõik registreeringud, mis on saadud Reeglitekohaselt alates 18. oktoobrist 2021. a
kell 00:00 kuni 12. detsembrini 2021. a kell 23:59 ja vastavad ülaltoodud
osalemistingimustele. Loositakse välja 5 võitjat (5 Philips espresso kohvimasina võitjat).

15. Mängude võitjad selgitatakse välja spetsiaalselt väljatöötatud valemi abil.
16. Mängus osalejate esitatud teavet ja isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse vastavalt
Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu isikuandmete õiguskaitset käsitlevate seaduste nõuetele ja teiste
isikuandmete õiguskaitset reguleerivate õigusaktide nõuetele.
17. Mängus osaledes kinnitavad osalejad, et nõustuvad Reeglitega ja et Mängu Korraldaja, Tellija
ning nende poolt määratud isikud võivad nende isikuandmeid töödelda Mängu korraldamise
eesmärkidel, et selgitada välja auhindade võitjad, veebilehel www.jacobskohv.ee võitjad välja
kuulutada ja neile auhinnad üle anda. Andmeid töödeldakse Mängu sobiva läbiviimise tagamiseks,
auhindade võitjate väljaselgitamiseks ja auhindade üleandmiseks.
a) Esitades registreeringu või Mängule registreerudes nõustub osaleja, et tema isikuandmeid
töödeldakse ja säilitatakse kogu Mängu toimumise perioodil ja 3 päeva peale Mängu pretensioonide
esitamise tähtaja lõppemist. Peale andmete säilitamise tähtaja lõppemist isikuandmed kustutatakse.
b) Kõigile osalejatele esitatakse Reeglitega alljärgneva iseloomuga teave:
Teie esitatud isikuandmeid töödeldakse Korraldaja ja UAB Jacobs Douwe Egberts LT, registrikood
303753885, Jonavos g. 7, LT-44192, Kaunas (edaspidi igaüks eraldi ja koos – Isikuandmete töötleja)
poolt, vastavalt Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu isikuandmete õiguskaitseseadustes ning muudes
selliste andmete töötlemist ja kaitset reguleerivates õigusaktides kehtestatud nõuetele (edaspidi –
Isikuandmete kaitse õigusaktid) ja neid ei avaldata kolmandatele pooltele, välja arvatud juhul, kui
seda nõuavad Leedu Vabariigi ja / või Euroopa Liidu seadused.
Teie isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, auhinna
võitmise korral – auhinna kohaletoimetamise aadress) on esitatud vabatahtlikult ja neid võib kasutada
ainult Mängu korraldamise eesmärkidel. Kui te osutute Mängu võitjaks, avaldatakse teie ees- ja
perekonnanimi Reeglite punktis 14 loetletud päevadel veebilehel www.jacobskohv.ee
Teie õigused: teada (olla teavitatud) oma isikuandmete töötlemisest; saada teavet,
millistest allikatest ja milliseid isikuandmeid on kogutud, millistel eesmärkidel neid töödeldakse,
millistele andmesaajatele edastatakse ja on edastatud andmete töötlemise perioodi jooksul; nõuda
enda isikuandmete parandamist, kustutamist või nende töötlemise lõpetamist, kui andmeid
töödeldakse isikuandmeid kaitsvaid õigusakte rikkudes, keelduda igal ajal Mängus osalemast, muud
isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud õigused.
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c) Mängus osaleja võib pöörduda Mängu Korraldaja poole, et taotleda tema Mängu registreeringu
andmete kustutamist. Isikuandmete töötleja kohustub Mängus osaleja esitatud andmed kustutama viie
tööpäeva jooksul. Sellisel juhul kaotab osaleja õiguse Mängus osaleda ja auhinda saada.
d) Isikuandmete töötleja kohustub tagama isikuandmete turvalisuse, rakendama asjakohaseid tehnilisi
ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid ebaseadusliku hävitamise ja / või juhusliku
muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest. Isikuandmete töötleja töötajad
kohustuvad Mängus osalejate isikuandmeid mitte avaldama.
18. Iga Mängu võitja ees- ja perekonnanimi avalikustatakse veebilehel www.jacobskohv.ee võidu
selgumise päeval kuni kell 23.59. Kui loosimine toimub mitte tööpäeval, kuulutatakse võitjad välja
järgmisel tööpäeval.
19. Täiendavalt võidakse Võitjat võidu kohta teavitada e-posti, telefoni või sõnumi teel.
20. Võitjate nimekiri avalikustatakse veebilehel www.jacobskohv.ee kuni 9. jaanuarini 2022. a.
21. Auhindu hoiab Mängu Tellija Volitatud pool – Korraldaja. Auhinnad väljastatakse võitjatele
Reeglite punktis 23 määratud korras.
22. Seoses võidetud auhindade üleandmisega võtab Korraldaja auhindade võitjatega ühendust e-posti,
telefoni või sõnumi teel Mängus registreeritud telefoninumbril / e-posti aadressil.
23. Auhinnad väljastatakse võitjatele Korraldaja kulul (Korraldaja kompenseerib auhinna
tarnekulud ainult Eesti territooriumi piires, saates auhinna ainult üks kord, st kompenseeritakse
ainult ühekordne tarnekulu), kasutades kulleri teenust või muul Korraldaja poolt määratud viisil,
kooskõlastades see võitjaga. Korraldajal on õigus paluda võitjat saata e-posti teel
www.jacobskohv.ee viitega „JACOBS loterii“ skaneeritud ja pildistatud Mängu võitnud
Ostudokumendi koopia, kui võitja seda ei tee, siis auhinda ei väljastata. Reeglite selles punktid
kirjeldatud asjaoludel tunnistatakse Isik võitjaks, kui ta esitab Korraldajale Ostudokumendi koopia.
Kui Mängu registreeritud ja selle võitnud Ostudokumendi number ei ole identne e-posti teel esitatud
Ostudokumendi numbriga ja (või) Korraldajal tekib pettuse kahtlus, on Mängu Korraldajal õigus
võitjale auhinda mitte välja anda. Kui võitja ei saada skaneeritud või pildistatud
Ostudokumendi koopiat või lisatud Ostudokument ei vasta Reeglite tingimustele, siis Auhinda
ei väljastata.
a. Kui auhindade võitjad ei saada Korraldaja palutud, Reeglite punktis 23 näidatud teavet kuni 19.
Detsembrini 2021. a kell 15.00 e-posti aadressile estonia@sorbum.eu , kaotavad nad oma
auhinnavõitja staatuse ja Auhindadest saab Tellija omand ilma mingi kompensatsioonita võitjale.
b. Peaauhindade kättesaamisel peavad võitjad esitama isikut tõendava dokumendi. Auhindade
kättesaamisel allkirjastavad auhindade võitjad ja Mängu Korraldaja, kes on volitatud pool, auhinna
vastuvõtmise-üleandmise akti. Peale auhinna kättesaamist ja vastuvõtmise-üleandmise akti
allkirjastamist (või teistsugust auhinna kättesaamise kinnitamist), ei saa auhindade võitjad Mängu
Tellijale, Korraldajale või tema volitatud poolele auhinnaga seotud pretensioone esitada.
24. Auhinnad peab võitja võtma vastu kuni 9. jaanuarini 2022. a kell 16.00. Peale 9. jaanuari 2022. a
kell 16:00 Auhindasid ei väljastata. Korraldaja ja Tellija ei vastuta selle eest, kui Auhindasid ei
toimetata kohale seoses võitja ekslikult, ebatäpselt näidatud auhinna kohaletoimetamise aadressiga.
Auhinnad toimetatakse kohale ainult Eesti territooriumil.
25. Mängu Tellija ja Korraldaja ei vastuta auhinna võitjatele auhinna kasutamise tõttu tekkinud
kahjude eest.
26. Võidetud Auhindasid ei saa asendada ühegi teise auhinnaga, auhinna väärtust ei maksta välja
sularahas.
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27. Auhinna väljavõtmisega seotud lisakulusid, mida ei ole Reeglites täpsustatud, näiteks auhinna
iseseisev väljavõtmine / korduva kohaletoimetamise kulud juhul, kui auhinda ei ole kullerilt vastu
võetud, leppides Korraldajaga kokku muu auhinna üleandmise korra – sellise kohaletoimetamise
kulusid, telefonikõnede kulusid ja mistahes muid Reeglites täpsustamata kulusid auhindade võitjatele
ei kompenseerita ega hüvitata. Auhinna võitmisega seotud üksikisiku tulumaksu maksab Tellija.
Korraldaja ja Tellija ei ole vastutavad, kui auhinda ei anta välja võitja süül või muudel võitjast
sõltuvatel põhjustel (näiteks võitjat ei leita auhinna üleandmise kohas, kulleril ei õnnestu võitjaga
ühendust võtta, võitja ei võta auhinda õigeaegselt vastu, näitab ära vale aadressi või mistahes muudel
põhjustel); sellisel juhul ei ole Korraldaja kohustatud auhinda võitjale uuesti saatma / väljastama.
Auhinna võib võitjale uuesti saata / väljastada Korraldaja valikul (st Korraldajal on õigus, kuid mitte
kohustus auhinda võitjale uuest saata / väljastada) ja alles pärast seda, kui võitja on eelnevalt tasunud
kõik Korraldaja kulud, mis on seotud auhinna uuesti saatmise või ebaõnnestunud üleandmisega. Kui
auhinda ei väljastata teist korda võitja süül või muudel võitjast sõltuvatel põhjustel, siis seda võitjale
ei väljastata.
Korraldaja ja Tellija ei vastuta kullerite / kolmandate isikute pakutavate auhinna
kohaletoimetamise teenuste kvaliteedi eest.
28. Reeglitekohaselt väljastamata või võitjate poolt vastuvõtmata / neile üleandmata Auhindasid
uuesti ei loosita ja sularahas välja ei maksta ning Korraldaja tagastab need Tellijale.
29. Tellija ja Korraldaja ei vastuta selle eest, et Mängus osalejad Reeglitest kinni ei pea.
30. Korraldaja ja Tellija ei vastuta Mängus osalejate Kampaaniast väljajäämise ja auhindade
väljaandmata jätmise eest, kui ei peeta kinni Reeglitest, kui Kampaanias osalejate esitatud teave on
vale, ebatäpne või kui auhinnavõitjaga ei õnnestunud ühendust saada või anda auhinda üle
Korraldajast ja tema poolt volitatud poolest sõltumatutel põhjustel, samuti muudel Reeglites
nimetatud juhtudel.
31. Kui ilmnevad vääramatu jõu asjaolud või muud põhjused, on Tellijal ja/või Korraldajal õigus
Mäng ühepoolselt katkestada või peatada. Tellijal ja/või Korraldajal on õigus muuta ühepoolselt
Mängu tingimusi ja Reegleid. Mängu peatamisest, katkestamisest, Reeglite muutmisest teavitab
Korraldaja veebilehel www.jacobskohv.ee
32. Kõik Mängu korraldamise ja (või) läbiviimisega seotud pretensioonid esitatakse kuni 18.
jaanuarini 2022. a. Mängu Korraldajale kirjalikult viitega Osta Jacobs, registreeru ja võida. Kaebuses
tuuakse välja kõik asjaolud, põhjendatakse neid ja lisatakse kaebust tõendavad dokumendid või nende
asjakohaselt kinnitatud koopiad.
33. Pärast 18. jaanuari 2022. a esitatud kaebusi läbi ei vaadata.
34. Korraldaja vaatab pretensioonid läbi ja vastab neile 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates
pretensiooni saamisest. Kui Korraldaja peab pretensiooni õigustatuks, näitab ta oma vastuses ära selle
rahuldamise korra ja tähtajad. Kui pretensiooni esitaja ei ole vastusega rahul, võib ta enda õigusi ja
õigustatud huve kaitsta seaduses sätestatud korras.
35. Tellija, Korraldaja ja Mängus osaleja Mänguga seotud õigusi ja kohustusi kirjeldatakse ainult neis
Reeglites.
36. Korraldaja hoiatab, et reklaammaterjalides Mängu kohta esitatud teave on vaid informatiivse
iseloomuga.
37. Kogu teabe Mängu kohta saate veebilehel www.jacobskohv.ee või kirjutades
estonia@sorbum.eu.
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