
Rehvide kampaania tingimused  
 

1. Rehvide kampaania (edaspidi kampaania) korraldaja on AAS „BTA Baltic 
Insurance Company“ Eesti filiaal (edaspidi BTA). 

2. Kampaania periood: 05.10.2020 – 13.11.2020. 

3. Toimumiskoht: Eesti Vabariik. 

4. Kampaanias võivad osaleda kõik isikud, kellel on BTA-ga sõlmitud kehtiv 
kaskokindlustuse leping või isikud, kes on sõlminud BTA-ga kaskokindlustuse lepingu 
kampaania perioodi jooksul ja on avaldanud soovi osaleda BTA poolt välja 

kuulututud kampaanias.   

5. Kampaania auhinnad on: 
 

5.1. Vianori rehvivahetuse vautšer (kampaania jooksul loositakse 12 
rehvivahetusteenuse korda), mis kehtib kuni 31.05.2021. 

5.2. Nokian talverehvide komplekt väärtuses kuni 1000 eurot (talverehvide väärtus 
sõltub võitja poolt valitud rehvide mõõdust), v.a talverehvide vahetus. 
 

6. Auhindade loosimine ja väljaandmine: 

6.1. Kõigi BTA uute ja olemasolevate kaskokindlustuse klientide vahel, kes on 
ennast registreerinud kampaaniaperioodi jooksul kampaanialehel, loosib BTA  
igal kampaania perioodi reedesel päeval (s.o 9.10, 16.10., 23.10., 30.10.,6.11., 
13.11) välja ühe Vianori rehvivahetuse vautšeri. 

6.2. Kõigi BTA uute ja olemasolevate kaskokindlustuse klientide vahel, kes on 
ennast registreerinud kampaanieprioodi jooksul kampaanialehel, loosib BTA 
kampaania lõppedes, s.o 13.11.2020, välja ühe komplekti Nokian talverehve 
väärtuses kuni 1000 eurot.  

6.3. BTA kasutab loosimiseks juhuslikkuse generaatori (random.org) rakendust. 

7. BTA võtab rehvivahetuse vautšeri(te) ning talverehvide komplekti võitjatega e-posti 
ühendust loosimisele järgneva kolme tööpäeva jooksul, samuti avalikustatakse 
rehvivahetuse ning talverehvide komplekti võitjate nimed BTA kodulehel või BTA 
Facebook’is (võtja nimes kuvatakse eesnimi ja perekonnanime esitäht).  

8. Kui BTA-l ei õnnestu võitjatega kolme tööpäeva jooksul peale võitjate väljakuulutamist 
ühendust saada või võitjal ei ole BTA-ga kehtivat kaskokindlustuse lepingut või 
kampaaniaperioodil sõlmitud kehtivat kaskokindlustuse lepingut, on BTA-l õigus korraldada 
kampaanias osalenute vahel uus loosimine.  

9. Talverehvi komplekti saab võitja kätte Vianorist kuni 31.12.2020. Auhinna üleandmise aeg 
ja koht lepitakse võitjaga kokku personaalselt.  

10. Vianori rehvivahetuse vautšer edastatakse võitjatele alates 19.10.2020 võitja poolt 
avaldatud e-posti aadressile. 

11. Auhindade võitjad peavad tõendama oma isiku vastavust võitja poolt BTA-le edastatud 
isikuandmetega. 

12. Kampaanias osaleja kinnitab BTA-le enda kohta esitatud andmete õigsust ja vastavust BTA 
poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja 
nõustumist BTA poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Kampaanias 
osalemisega annab kampaanias osaleja BTA-le nõusoleku kasutada oma isikuandmeid 
kampaania auhindade loosimistel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks 



ja auhindade kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks peale kampaania lõppu 
võimalike vaidluste lahendamiseks. 

13. Kampaanias ei või osaleda kampaania BTA töötajad ja BTA-d esindavad agendid ning 
agentide töötajad. 

14. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja 
nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja 
arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga BTA otsusel. 

15. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või BTA-le enda kohta vale- või 
ebatäpsete andmete esitamise korral, mis ei võimalda BTA-l auhinna võitjaga kontakti 

saada mobiiltelefoni numbri või e-posti teel, milline märgiti võitja poolt kampaaniale 
registreerimisel, ei vastuta BTA kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna 
kätteandmisest kõrvalejäämise eest. 

16. BTA-l on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või 
auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia 
vahendusel. 

17. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi 
seadusandlusele. 

18. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata 
kirjalikult BTA asukohta Lõõtsa 2B, Tallinn 11415 või e-posti teel bta@bta.ee, märgusõnaga 
„rehvide kampaania“. 
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