Kampaania „Autokulud kontrolli alla“ tingimused

Kampaania „Autokulud kontrolli alla“ ametlikud tingimused (edaspidi: Tingimused):
1. Kampaania „Autokulud kontrolli alla“ (edaspidi: Kampaania) korraldajaks on Mobire
Eesti AS [(reg kood 10814092, aadress Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn) (edaspidi:
Mobire)] on isikuandmete vastutav töötleja ning kasutab isikuandmeid kampaania
läbiviimiseks.
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2. Kampaania toimub Eesti
https://mobire.ee/kampaania

Vabariigis.

Kampaania

info

asub

veebilehel

3. Kampaania kestab alates 04.11.2022 kuni 30.11.2022 (kaasa arvatud) või kuni
kampaania autosid jätkub. Kampaania kehtib vaid Mobire veebilehe mobire.ee kaudu
tehtud
rendilepingutele.
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4. Kõik, kes sõlmivad kampaania perioodil Mobire veebilehe kaudu täisteenusrendi
lepingu kampaaniaautole (punkt 5) ja liituvad Mobire Standard või Premium
teenuspaketiga perioodiks 24-60 kuud saavad kingituseks kaasa 1000€ väärtuses
Alexela kütuse kinkekaardi (edaspidi: Kingitus).
5. Kampaaniaautona
•
•
•

lähevad

arvesse

järgnevad

sõidukid:
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Peugeot 2008 GT PureTech 130 AT8
Skoda Superb Combi Ambition FL 2,0 TDI 110kW
Volkswagen Tiguan LIFE 1.5TSI150 H DSG

6. Kingitust ei arvestata ümber (sula)rahasse, ei anta välja (sula)rahas ega hüvitata
(sula)rahas. Kingitust ei asendata teist liiki Kingitustega. Kingituse saajale
üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Mobire Eesti Vabariigi seadusandluses
sätestatud
korras
ja
tähtaegadel.
oeirfeoirjfjfkfjjfdakldjfdlfk
7. Kingitus antakse kliendile punktis 4 kirjas olevatel tingimustel sõlmitud lepingu ja
punktis
5
märgitud
auto
üle
andmisel
Mobirelt
kliendile.

8. Tingimustes sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese
kohta esitanud tõesed andmed, vastab Mobire poolt kehtestatud nõuetele ja

Tingimustele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustud Mobire poolt
Kampaania kohta kehtestatud Tingimuste ja teiste reeglitega ning kohustab neid
täitma.
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9. Mobire-l on õigus Kampaania Tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades
sellest Kampaanias osalejaid Mobire kodulehel. Kampaania tingimustes sätestamata
küsimustes lähtutakse Mobire teenuste kirjeldustest ja kulumijuhendist, mis on
kättesaadaval
Mobire
kodulehel
www.mobire.ee
10. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Isikul on igal ajal õigus
nõuda oma isikuandmete kustutamist või töötlemise piiramist ( ja nõusoleku
tagasivõtmist), v.a juhul kui seadus ei sätesta teisiti. ldkjfsdlkfgjldk
11. Mobire privaatsuspoliitikaga ning õigustega isikuandmete töötlemisel on võimalik
lähemalt
tutvuda
https://mobire.ee/privaatsuspoliitika
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12. Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste või pretensioonide korral palume pöörduda
e-maili aadressil veeb@mobire.ee või telefonil (+372) 555 37622
(E-R
9.00-17.00). ldjkflksdjflkjsfdlkjslkdfjlksjdflksjdlkfjlksdjflkdjsflkjslkfjskljfdlk
13. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale
õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Mobirele esitada kirjalikult hiljemalt 30.11.2022
ning
hilisemaid
pretensioone
Mobire
arutlusele
ei
võta.
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14. Mobire jätab endale õiguse Kampaania tingimustel kliendiga lepingut mitte sõlmida,
kui ilmnevad asjaolud, mis välistavad Kampaania tingimustel lepingu sõlmimise.

