
 

KAMPAANIA tingimused 
 

Ostke Philips automaatne espressomasin, registreerige see MyPhilips kontol ja saate 3 kg Jacobs 
Barista Editions kohviube kingiks*! 
Ostke kampaaniaperioodil kampaaniatingimustes nimetatud kauplustest Philips 5400, 4300, 3200 või 
2200 seeria automaatne espressomasin. Kindlasti registreerige oma ost 14 päeva jooksul 
https://www.philips.ee/c-w/product-registration/lattego-gift-campaign/register-product ja saate 
kingiks 3 kg Jacobs Barista Editions kohviube, mille saadame teie märgitud aadressile. 
Täpsed kampaaniatingimused: 
1. Kampaania kehtib AINULT järgmistele Philipsi kohvimasinate mudelitele: EP2220/10; EP2221/40; 
EP2224/10; EP2224/40; EP2230/10; EP2231/40; EP2235/40; EP3221/40;EP3241/50; EP3243/50; 
EP3243/70; EP3246/70; EP3249/70; EP4321/50; EP4341/50; EP4343/50; EP4343/70; EP4346/70; 
EP4349/70; EP5441/50; EP5443/90; EP5444/50; EP5444/70; EP5444/90; EP5446/70; EP5447/90, mis on 
ostetud Eesti Vabariigi territooriumil alates 1. märtsist 2021 kuni 30. aprillini 2021 Philipsi partnerite jae- 
ja veebikaubanduse kauplustest. 
See kampaania ei kehti muudest müügikohtadest ostetud seadmetele. 
2. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud, aga juriidilistele isikutele see kampaania ei kehti. 
3. Kampaania kehtib vaid ostetud toote registreerimisel veebilehel https://www.philips.ee/c-
w/product-registration/lattego-gift-campaign/register-product hiljemalt 14 päeva jooksul alates 
ostukuupäevast, märkides toote mudeli täispika tähise, ostukuupäeva ja -koha, lisades skannitud või 
pildistatud ostu tõendava dokumendi (nt ostutšeki), millel on selgelt nähtavad ostetud toote mudel ja 
ostukuupäev. Samuti tuleb esitada kingituse kohaletoimetamiseks vajalik teave: isiku ees- ja 
perekonnanimi, kontakttelefon, e-posti aadress, elukoha aadress, sihtnumber. 
3.1. Osaleja kaotab õiguse kampaanias osaleda, kui ta: 
a. ei registreeri oma ostu 14 päeva jooksul alates ostukuupäevast; 
b. esitab eksitava ostu tõendava dokumendi; 

c. ostab toote muul, kui kampaaniatingimustes osutatud perioodil; 
d. ostab toote mujalt, kui kampaaniatingimustes märgitud müügikohtadest; 
e. esitab registreerimisvormil ebaõige teabe. 
4. Kampaanias osalemiseks peab osaleja veenduma, et toode on registreeritud veebilehel 
https://www.philips.ee/c-w/product-registration/lattego-gift-campaign/register-product. Kümne 
tööpäeva jooksul alates registreerimiskuupäevast kontrollib korraldaja partner UAB Opera Optima 
süsteemis registreeritud osalejaid ja saadab osalejale kulleri kaudu 3 kg Jacobs Barista Editions 
kohviube. Kontaktid päringuteks: e-post dovile@operaoptima.lt, tel +370 630 72279. 
Ettevõtted Philips ja Opera Optima ei vastuta postiasutuse või pakiosakonna süül kaotsiläinud saadetiste 
või hilinenud kättetoimetamise ja ka mittetäielike saadetiste eest. Kampaania korraldajad ei ole 
kohustatud teatama ega muul viisil teavitama osalejat valesti täidetud registreeringust ega 
registreerimisvormist. 
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5. Isikuteave: 
5.1 Philips Baltic SIA vastutab kampaania käigus osaleja poolt edastatud teabe turvalisuse eest. 
5.2 Andmeid töödeldakse ja säilitatakse vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele ning Philips ja 
Opera Optima andmetöötluse eeskirjadele. Kampaania läbiviimise kestel edastatakse kampaania 
tingimuste täitmiseks vajalik isikuteave vabatahtlikult. Esitatakse järgmine isikuteave: ees- ja 
perekonnanimi, e-posti aadress, elukoha aadress, sihtnumber ja muu vajalik teave. Lisateavet teie 
isikuandmete töötlemise kohta leiate veebilehelt https://www.philips.ee/a-w/privaatsusteade.html 
6. Kampaania korraldaja on Philips Baltic SIA, juriidiline aadress: Ziedleju iela 2, Mārupe, LV-2167, Läti. 

Kampaania korraldajal on õigus ükskõik millal kampaaniatingimusi muuta või kampaania katkestada. Sel 

juhul teavitab korraldaja osalejaid muudatustest. Kampaanias osalejatel on õigus ükskõik millal 

kampaanias osalemisest loobuda. 
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