
Oriflame’i kampaania tarbijamängu reeglid ja eeskirjad 

Telli Oriflame’i kataloogist perioodil 01.10.2021 – 31.10.2021 tooteid vähemalt 20 € väärtuses 

ning võida sõiduauto Fiat 500 ja iga nädal 300 € väärtuses Oriflame tooteid!  

TARBIJAMÄNGU KORRALDAJA 

Oriflame Holdings B.V. (hilisemalt – Oriflame) asukohaga Keemia 4, Tallinn, 10616. Registrikood 
16061386, telefon 6 976 060, e-mail klienditeenindus@oriflame.com. 

TARBIJAMÄNGU KESTUS JA TINGIMUSED 

Tarbijamäng kestab 01.10.2021 – 31.10.2021, Eesti Vabariigis. 

Tarbijamängus osalemiseks peab olema Oriflame’is registreeritud klient. Registreeruda saab Oriflame’i 
kodulehel www.oriflame.ee tasuta. Lisaks tuleb osalemiseks täita Oriflame kodulehel kampaanias 
osalemise vorm.   

Iga registreeritud lojaalne klient/ilukonsultant saab tarbijamängus osaleda ühe korra (ühekordse ostuga 
20 euro väärtuses lojaalse kliendi/ilukonsultandi hindades). Kui kampaaniaperioodi jooksul on tellitud 
tooteid 40 euro eest või 100 euro eest või on sooritatud mitu ostu igaüks väärtusega 20 eurot, siis 
osaletakse tarbijamängus ühe korra ehk osalemine fikseeritakse ühele isikule. 

PEAAUHIND 

Sõiduauto Fiat 500 FL 1.2 Lounge MTA – koguväärtusega 15 790 € – 1 auhind. 

NÄDALAAUHINNAD 

Oriflame tooted 300 € väärtuses (kataloogihinnas) – koguväärtusega 1 500 € - 5 auhinda. 

VÕITJATE MÄÄRAMINE 

Võitjad selguvad kõigist osalejatest, kes vastavad tarbijamängu reeglitele, juhusliku valikuna kasutades 

juhusliku valiku tarkvara. Nädalaauhindade võitjate valimine toimub Oriflame esinduses 4. oktoobril, 11. 

oktoobril, 18. oktoobril, 25. oktoobril ja 1. novembril. Peaauhinna võitja valmine toimub Oriflame’i 

esinduses 2. novembril 2021. a. 

Võidust teavitamiseks võtab Oriflame’i esindaja võitjatega isiklikult ühendust. Võitjate nimed avaldatakse 

Oriflame’i kodulehel www.oriflame.ee ja see toimub hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale auhinna loosimist. 

 

AUHINDADE ÜLEANDMINE: 

http://www.oriflame.ee/
http://www.oriflame.ee/


Auhindade üleandmine toimub võitjatele personaalselt passi või isikutunnistuse ettenäitamisel Oriflame’i 

kontoris, Keemia 4, Tallinn, tööpäevadel eelnevalt kokkulepitud ajal. Aja kokkuleppimine toimub telefoni 

teel hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale auhindade loosimist. 

Auhinnad väljastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul pärast tarbijamängu võitja selgumist. Kõik auhindadega 

seotud kulud, sealhulgas sõiduki registreerimisega seotud kulud, katab Oriflame. 

Auhindu ei maksta välja sularahas ega vahetata teise auhinna, toote või teenuse vastu. 

 

NÕUDED 

Tarbijamängus osalejal on õigus esitada tarbijamängu kohta pretensioone hiljemalt 30 päeva jooksul 

pärast võitja väljakuulutamist, saates need kirjalikult e-posti aadressile klienditeenindus@oriflame.com 

või aadressile Oriflame Holdings B.V., Keemia 4, 10616 Tallinn.  

Kõik vastused tarbijamängus osaleja poolt esitatud pretensioonidele tehakse kirjalikult 30 päeva jooksul 

alates nõude laekumise kuupäevast.  

 

OSALEMISE PIIRANGUD 

Tarbijamängus ei saa osaleda Oriflame Holdings B.V töötajad ja alla 18-aastased isikud. 

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA 

Privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist kampaania läbiviimisel Oriflame´i ja selle töötajate 

poolt. Privaatsuspoliitika eesmärgiks on teavitada. 

Isikuandmete vastutav töötleja on Oriflame Holdings B.V. (tarbijamängu korraldaja): 

Kampaania käigus töötleb korraldaja järgnevaid isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi; kontaktandmed: 

telefoni nr ja e-posti aadress; Isikuandmed pärinevad kampaanias osalemise vormist, mille kampaanias 

osaleja täidab. 

Isikuandmeid töödeldakse selleks, et võidu korral oleks võimalik kampaanias osaleja nimi teatavaks teha ja 

temaga auhinna üleandmiseks ühendust võtta. Täites kodulehel kampaanias osalemise vormi nõustub 

kampaanias osaleja isikuandmete töötlemisega tarbijamängu raames. 

Lisaks tohib korraldaja kasutada auhinna (sõiduauto, Oriflame tooted) võitnud osaleja nime meedias, 

reklaamides, PR-kampaaniates jm korraldaja enda või tema toodete või teenustega seotud üritustel. 

Isikuandmete esitamine on kampaanias osalemise eelduseks, kuna vastasel korral ei ole võimalik võitjaga 

ühendust võtta. 

 

 

mailto:klienditeenindus@oriflame.com

