Käesolevad Reeglid on siduvad kõikidele isikutele, kes võtavad osa raadiokampaaniast “Sky Plus
automäng” (edaspidi Kampaania), mida korraldavad Raadioreklaami OÜ (asukoht: Pärnu mnt 139F,
11317, Tallinn) ja Viking Motors AS (asukoht: Tammsaare tee 51, Tallinn, 11316, Harjumaa), edaspidi
nimetatud ühiselt Korraldajad.
1. Korraldajad viivad läbi Kampaania, mis kestab 07.aprillist kuni 30. juunini 2017.
2. Kampaania auhinnaks on sõiduauto Kia RIO (edaspidi Peaauhind). Peaauhinnaks oleva auto mudel
on KIA RIO 1,4 EX comfort pack AT.
3. Kampaanias osalemiseks on vajalik registreerida kampaanialehel www.skyplus.fm ning sooritada
25.04.2016 toimuv eesti keele riigieksam paremini kui 2017. aasta eesti keele riigieksami keskmine
hinne.
4. Kampaanias saavad osaleda vaid 2017. aastal eesti keele riigieksamit sooritavad õpilased.
5. Kampaanias osalemiseks tuleb oma andmed (nimi, telefon, vanus ja kool) edastada ajavahemikul
07.04.2016 – 23.04.2016 kampaanialehel www.skyplus.fm. Andmete edastamisega kinnitab
mängija nõustumist Korraldajate poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglitega.
6. Kõikide Reeglite kohaselt registreerinud isikute seast loositakse välja kokku 20 finalisti.
7. Finalistide loosimised toimuvad 25.04.2017 – 28.04.2017 igal tööpäeval ajavahemikul kell 8.00 –
20.00 raadio Sky Plus stuudios, aadressil Pärnu mnt 139F Tallinn.
8. Loosimine kantakse üle Sky Plus otse-eetris. Igal loosimiste päeval loositakse välja 5 finalisti.
9. Finalistiks saab vaid mängija, kes helistab raadio Sky Plus telefonile 6 788 788 hiljemalt kolmekümne
(30) minuti jooksul alates hetkest kui tema nimi on raadioeetris kõlanud.
10. Finalistiks loositud, kuid Sky Plus telefonile 6 788 788, 30 minuti jooksul mitte tagasihelistaja,
osaleb edasi kõikides järgnevates finalistide loosimistes.
11. Peaauhind loositakse välja lõpuloosimisel, kuhu kvalifitseeruvad vaid need finalistid, kes on
sooritanud eesti keele riigieksami kõrgemale tulemusele kui 2017. aasta keskmine hinne. Emakeele
riigieksami tulemused selguvad hiljemalt 19.06.2017.
12. Lõpuloosimise finalistid selguvad raadio Sky Plus eetris 19.06.2016 - 22.06.2016.
13. Informatsiooni finalistide kohta saab Sky Plus koduleheküljelt www.skyplus.fm
14. Peaauhind loositakse kõikide finalistide hulgast välja ühele inimesele avalikul loosimisel Viking
Motorsi KIA esinduses, mis toimub hiljemalt 30.06.2017. Peaauhinna võitmiseks peab finalist viibima
antud loosimisel ise kohal ning võtma kaasa eksamitulemust tõendava dokumendi originaali.
15. Peaauhinna võitmiseks peab finalistil olema riigieksami tulemust tõendav dokument ning eesti keele
riigieksam peab olema sooritatud puntkis 3. esitatud tingimustele.
16. Enne Peaauhinna väljaloosimist peavad finalistid oma kohaloleku registreerima. Registreerimine
toimub Viking Motorsi KIA esinduses. Täpne kellaaeg ja asukoht teatatakse finalistidele
personaalselt. Registreerimist läbiviivatel töötajatel on õigus nõuda finalistidelt isikusamasuse
tõestamiseks pildiga isikut tõendavat dokumenti (pass, ID kaart) ja riigieksami tulemusi tõendavat
dokumenti.
17. Igale Kampaania finalistile selgitab lõpuloosimise protseduuri eelnevalt ka Sky Plus, helistades
kõikidele finalistidele kontakttelefoninumbrile hiljemalt 22.06.2017.
18. Kampaania Korraldajatel on õigus nõuda kõikidelt finalistidelt isikusamasuse tõestamist ning
haridust tõendava dokumendi originaalsuse kontrollimist.
19. Peaauhinda ei väljastata, kui haridust tõendavat dokumenti on võltsitud, kopeeritud, lubamatult
moonutatud või ükskõik, millisel viisil muudetud või tuvastatakse muu ebaausale osalemisele viitav
tegutsemine.
20. Peaauhinnaks olev auto on kasutusel Kampaania perioodil Kampaania sõnumi kandjana ning on
üleandmisel kujundatud Kampaaniaga seotud kleebistega. Peaauhinna võitjal on kohustus kasutada
autot Kampaania kleebistega vähemalt üheaastase perioodi jooksul alates auto kättesaamisest.

21. Kampaania võitja on kohustatud nõustuma intervjuude, pildistamise ja filmimistega
ajakirjandusväljaannetele. Vastav nõustumine on eelduseks auhinna väljastamisele.
22. Korraldajatel on õigus keelduda auhinna üleandmisest, kui auhinna võitja ei ole käitunud vastavalt
eelpool toodud Kampaania Reeglitele.
23. Loosimisest osavõtu ja auhinna kättesaamisega seotud kulutusi (s.h. finalistidel lõpuloosimisel
osalemiseks tehtavad kulutused nagu transport ja vajadusel ööbimine) ei kompenseerita.
24. Peaauhind tuleb välja võtta ühe kuu jooksul peale Kampaania lõppu. Peaauhind, millele võitja pole
õigeaegselt järgi tulnud, ei kuulu väljastamisele.
25. Peaauhinda vastu võttes allkirjastab võitja tunnistuse, kinnitamaks Peaauhinna kättesaamist.
Tunnistus kuulub Korraldajate omandisse.
26. Kampaania käigus võidetud Peaauhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega
hüvitata võitjale Peaauhinna maksumust rahas.
27. Võitjale Peaauhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasuvad Korraldajad Eesti Vabariigi
seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
28. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldajate poolt käesolevates Reeglites. Kõik
Korraldajate otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele
kohustuslikud.
29. Korraldajate töötajad ja nende perekonnad, Kampaaniat sponsoreerivate firmade töötajad või
mistahes muud isikud, kes on otseselt või kaudselt Kampaaniaga seotud, osaleda ei saa.
30. Korraldajatel on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada Kampaania viivitamatult Sky Plus eetris või
veebilehel www.skyplus.fm ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.
31. Juhul, kui Korraldajad saavad teadlikuks mistahes pettusest, kelmusest või muust sarnasest
tegevusest Kampaania kestel või sellega seoses, mis omakorda puudutab mistahes moel
auhinnanõuet, siis sellist nõuet ei rahuldata. Juhul, kui pettus, kelmus või muu tegevus avastatakse
alles pärast auhinna üleandmist, siis kohustub Osavõtja võidetud auhinna (või vastava hüvituse)
Korraldajatele koheselt pärast nimetatu ilmsikstulekut hüvitama.
32. Käesolevad Reeglid on koostatud kooskõlas ja kohalduvalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja
muudele õigusaktidele.
33. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.
34. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata 14. juuliks 2017
kirjalikult aadressile Pärnu mnt 139F, Tallinn, 11317, OÜ Raadioreklaami märksõnaga „Automäng“.
Kaebused, mis on märgitud hilisema kuupäevaga, kui on eelpool välja toodud, ei lähe arvesse.
35. Lisainfot Kampaania kohta saab aadressil www.skyplus.fm ja telefonil 67 88 700.

