Kampaania “Tasuta fotokoolitus E-kinnitusega kaamera ostjale“
Kampaania tingimused
1. Kampaanias saab osaleda, ostes Sony Centeri, Photopointi või Euronicsi poest E-kinnitusega
kaamera ja registreerudes kodulehel www.fotokas.eu, kuhu tuleb sisestada kutsel olev kood.
2. Registreerumisega kinnitab klient esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaania koolitusel ja
nõustumist korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega.
3. Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Sony Centeri, Photopointi ja
Euronicsi kauplustes, kus müüakse Sony E-kinnitusega kaameraid.
4. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele
kohustuslikud.
5. Koolitusega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud
korras ja tähtaegadel.
Koolitused
6. Koolituste ajakava avaldatakse kodulehel www.fotokas.eu. Korraldajal on õigus keelduda
koolitusele registreerimisest, kui osaleja ei vasta kampaania reeglitele.
7. Koolitusel osalemiseks peavad osalejad ise korraldaja poolt määratud toimumiskohta kohale
minema. Koolitusel osalemiseks tuleb esitada ostuga kaasa antud kutse, millega osaleja end
www.fotokas.eu lehel registreeris.
8. Kutseid väljastatakse kuni 31.03.2019.
9. Kampaania käigus antud kutseid ei asendata kliendi nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata
nende maksumust rahas.
Nõuded osalejatele
10. Kampaanias osaleja kohustub punktis 2 toodud viisil registreeruma koolitusele www.fotokas.eu
lehel ja esitama koolitusele saabudes tõendava kutse.
11. Juhul, kui klient ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele, samuti juhul, kui
klient ei ole hiljemalt 4 päeva enne koolitust koolitusele registreerunud, ei vastuta korraldaja
kampaanias osaleja koolitusel osalemise eest ja korraldajal on õigus klienti mitte koolitusele lubada.
12. Kui osalejast tulenevatel põhjustel ei saa ta koolitusel osaleda, siis ei hüvitata seda talle mõnel
teisel moel.
Lõppsätted
13. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada
kampaania ja jätta koolitus ära ja/või koolituse kutse üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias
osalevate edasimüüjate kodulehtede vahendusel.
14. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult
kampaania korraldajale: Louder OÜ, Harju tänav 6, Tallinn, Harjumaa või e-mailile info@louder.ee,
märksõna: Sony Photoschool. Laekunud pretensioonidele vastatakse hiljemalt 14 tööpäeva jooksul.
Rohkem infot:
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