
Kampaania „Reisi rasketehnikaga “reeglid 

1. Kampaania korraldaja on INTRAC Eesti AS, reg. kood 10103801, asukohaga Tartu mnt 167, 75312 

Rae vald, Harjumaa, e-post: info@intrac.ee (edaspidi Korraldaja). 

2. Korraldaja viib perioodil 01. jaanuar 2023 a. kuni 31. detsembrini 2023.a. läbi loosikampaania. 

3. Kampaania lõpus loositakse välja kaks auhinda (edaspidi Auhind), milleks on kaks reisibüroo 

Estravel kinkekaarti väärtuses 10 000€, mille kehtivusaeg on 30 kuud alates vormistamise hetkest 

(vormistamise hetk on 2023.aasta viimane nädal). Kampaania lõpus kuulutatakse välja kaks võitjat. 

4. Auhind loositakse välja uue iseliikuva John Deere, Manitou, Massey Ferguson, Bomag, Case või 

Doosan masina ostnud klientide vahel, kes vastavad käesolevates reeglites sätestatud tingimustele. 

Kui klient ostab mitu masinat antud perioodil, siis osaleb loosimisel iga masinaga eraldi. 

5. Loosimises osalemiseks peab klient ostma endale uue masina korraldajalt perioodil 01.01.2023 - 

31.12.2023. Ostetud masin peab olema Üleandmis-vastuvõtu aktiga üleantud ja Transpordiametis 

registreeritud (välja arvatud masinad, mida Eestis ei registreerita/registreerimine pole nõutud nagu 

näiteks CASE ja Doosan roomikekskavaatorid, BOMAG rullid ja John Deere metsamasinad). 

6. Loosimises ei osale INTRAC Eesti AS töötajad, juhtorganite liikmed ja kampaania korraldamisega 

otseselt seotud isikud. 

7. Loosimine toimub 2024. aasta jaanuari esimesel nädalal INTRAC Eesti AS kontoris. 

8. Loosimise tulemus avaldatakse INTRAC Eesti AS sotsiaalmeedia lehtedel. Korraldaja võtab Auhinna 

võitjaga isiklikult ühendust ning lepib kokku Auhinna üleandmise aja ja koha. 

9. Kui Auhinna võitjal on loosimise hetkel INTRAC Eesti AS ees maksetähtaega ületanud tasumata 

arveid, siis loositakse välja uus auhinna võitja. 

10. Kui Auhinna võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada 

loosimisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja 

andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja. 

11. Auhind tuleb välja võtta 1 (ühe) kuu jooksul peale võitjaga ühenduse võtmist. Juhul kui Auhinna 

võitja ei ole Auhinnale õigeaegselt järele tulnud, on Korraldajal õigus jätta talle Auhind välja andmata 

ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja uus võitja. 

12. Auhinna kättesaamiseks tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart). 

13. Mistahes muud Auhinna vastuvõtmisega ja kasutamisega kaasneda võivad kulud (nt sõidukulud 

auhinna kätteandmise asukohta, ööbimiskulud, reisikindlustus jne) kannab Auhinna võitja. 

14. Kampaania võitja on kohustatud nõustuma Auhinnaga seotud intervjuude, pildistamise ja 

filmimistega ajakirjandusväljaannetele. Vastav nõustumine on eelduseks auhinna väljastamisele. 

15. Kampaania käigus võidetud Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega 

hüvitata võitjale Auhinna maksumust rahas. 

16. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik 

Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning laienevad kõigile Kampaanias osalejatele. 

17. Korraldajal on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada Kampaania viivitamatult teavitades sellest 

veebilehel www.intrac.ee ilma selle eest mistahes vastutust kandmata. 



18. Juhul, kui Korraldaja saab teadlikuks mistahes pettusest, kelmusest või muust sarnasest 

tegevusest Kampaania kestel või sellega seoses, mis omakorda puudutab mistahes moel 

auhinnanõuet, siis sellist nõuet ei rahuldata. 

19. Käesolevad Reeglid on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega ja muude 

õigusaktidega. 

20. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.  

21. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata esimesel 

võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30. detsember 2023.a. kirjalikult aadressile info@intrac.ee 

märksõnaga „Reisi rasketehnikaga “. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid 7 (seitsme) 

tööpäeva jooksul alates nende saamisest. Pretensioonid, mis on esitatud hilisema kuupäevaga, kui 

on eelpool välja toodud, menetlemisele ei kuulu. 

22. Lisainfot Kampaania kohta saab aadressilt www.intrac.ee ja telefonil 6035700. 

 

Estraveli kinkekaartide tingimustega saab tutvuda https://www.estravel.ee/estraveli-kinkekaart/ 

 

https://www.estravel.ee/estraveli-kinkekaart/

