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Albero Verde OÜ (Bio4You ökopood) kampaania reeglid 

1. Perioodil 16.09.2021 kuni 30.09.2021 (kaasa arvatud) (edaspidi 
Kampaania Periood) toimub e-poes kampaania “Osta, registreeri ost ja 
võida auhindu!”, mille korraldaja on Albero Verde OÜ, registrikood 
11036343, asukoht Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn, e-
post web@bio4you.eu, telefon +372 5305 4036 (edaspidi Kampaania 
Korraldaja).  

2. Kampaanias osalevad kõik Bio4You e-poes bio4you.eu müüdavad 
tooted. 

3. Kampaanias osalevad kõik vähemal 18-aastased isikud, kes on ostnud 
Kampaania Perioodil ajavahemikul 16.09.2021 kuni 30.09.2021 (kaasa 
arvatud) e-poest ükskõik millise toote ja registreerinud hiljemalt 
30.09.2021 ostutšeki  https://bio4you.eu/et/content/13-
kampaania  kampaanialehel.  

4. Kampaanialehel https://bio4you.eu/et/content/13-
kampaania  registreerumisel peab osaleja esitama järgmised andmed – 
osaleja nimi, ostutšeki või arve number ja e-posti aadress. 

5. Igaüks saab loosimises osaleda nii mitu korda, kui mitu korda on ta 
sooritanud Kampaania Perioodil nõuetele vastavaid oste.  

6. Kampaania auhindadeks on 15 (viisteist) Biokap rasustele juustele 
mõeldud šampooni. 15 (viisteist) Biokap sagedase pesu šampooni.  
2 (kaks) kollageenijooki. 15 (viisteist) Solartea joogipudelit.  

7. Kampaania auhindadeks olevad auhinnad loositakse välja 04.10.2021 
kell 10.00. Auhindade kättesaamine lepitakse võitjaga kokku 
individuaalselt, kampaaniaauhinnad edastatakse võitjale 
individuaalselt. 

8. Võitja, kes ei ole hiljemalt 31.10.2021 oma auhinda välja võtnud, kaotab 
õiguse auhinnale. 

9. Auhinna vastuvõtmine võib võitjale kaasa tuua lisakulusid (sõidukulud 
auhinna kättesaamise kohta või muud konkreetsetest asjaoludest  
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sõltuvad kulud jmt). Auhinna vastuvõtmisega seotud lisakulusid  
võitjale ei kompenseerita, võidetud auhinda ei asendata teise 
auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas. 

10. Kampaania Korraldaja tasub Kampaaniaga seotud maksud seaduses 
ettenähtud ulatuses ja korras. Kampaanias Osaleja ei pea ise seoses 
auhinna saamisega mingeid täiendavaid makse tasuma. 

11. Kampaanias osaledes kinnitab osaleja, et Kampaania Korraldaja ja 
Tellija omavad õigust töödelda, säilitada ja kasutada osaleja 
isikuandmeid võitjate loosimisel ja nimede avaldamisel veebilehel, 
samuti auhindade üleandmisel. Isikuandmeid kasutatakse üksnes 
seoses Kampaaniaga (võitjate väljaloosimiseks ja auhindade 
üleandmiseks), võitjate isikuandmeid säilitatakse 1 kuu Kampaania 
lõppemisest arvates. 

12. Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste 
eiramise, samuti muude ebaõnnestumiste korral (võitjaga ei saa 
ühendust), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta 
Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhindade 
kätteandmisest kõrvalejäämise eest. 

13. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti 
Vabariigi seadustele. 

14. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja 
lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) 
asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele 
veebilehe bio4you.eu ja sotsiaalmeedia vahendusel. 

15. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või 
läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania Korraldajale tema e-
posti aadressil web@bio4you.eu. Pretensioonidele vastatakse hiljemalt  
1 kuu jooksul. Kampaania reeglid ja privaatsustingimused on avaldatud 
veebilehel https://bio4you.eu/et/content/13-kampaania. 
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