
Kampaania „Coop Loto“ reeglid 

 

 

1. Kampaania korraldaja on Coop Eesti Keskühistu, reg. kood 10093971, asukohaga Suur-

Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond 75322, e-post: info@coop.ee 

(edaspidi Korraldaja).   

2. Korraldaja viib perioodil 01. aprillist 2022.a. kuni 30. aprillini 2022.a. läbi 

loosikampaania – kaubandusliku loterii nimetusega „Coop Loto“ (edaspidi 

Kampaania) auhinnafondiga 50 548,93 eurot.  

3. Kampaanias loositakse välja alljärgnevad auhinnad (edaspidi Auhinnad): 

• Peaauhind TOYOTA RAV4 Hybrid (edaspidi Peaauhind), väärtusega 37 390 

eurot 

• Elektriratas Ampler’ilt, väärtusega 2 890 eurot  

• Teler Samsung 55" QLED, väärtusega 1 299 eurot 

• Robottolmuimeja, Electrolux, väärtusega 599,99 eurot 

• Varstolmuimeja Jet 75 Turbo Samsung, väärtusega 499,99 eurot 

• Aknapesur Kärcher WV6 Premium, väärtusega 119,99 eurot 

• Espressomasin Saeco GranAroma, väärtusega 699,99 eurot 

• Blender Tefal Perfect Mix+ 600ml pudel, väärtusega 119,99 eurot 

• Kuumaõhufritüür Tefal, Easy Fry Air Fryer, XXL 5.6, väärtusega 199,99 eurot 

• Mahlapress aeglane Stollar, väärtusega 229,99 eurot 

• Reisiekspert reisivoucher puhkuseks Eestis, väärtusega 1 500 eurot 

• 5 x 1000 euro väärtuses Coop kinkekaarte 

4. Auhinnad loositakse välja Coop Lotoga liitunud eraisikutest Säästukaardi,  Säästukaart 

Plussi ning Säästukaardi funktsiooniga Coop Panga maksekaardi (edaspidi Coopi 

kliendikaart) kasutajate vahel, kes vastavad käesolevates reeglites sätestatud 

tingimustele.  

5. Kampaanias osalevad täisealised Coopi kliendikaardi omanikud, kes on: 

a. Coopi kliendiprogrammi boonussüsteemi raames teinud valiku koguda oma 

ostudelt boonusena Coop Loto pileteid ja osaleda Coop Lotos. Tutvu Coopi 

kliendiprogrammi boonussüsteemi tingimustega ning võimalustega liituda Coop 

Lotoga aadressil coop.ee/cooploto. 

b. teeninud kampaaniaperioodil Coopi kliendikaardiga registreeritud ostudelt  

vähemalt ühe virtuaalse lotopileti. Lotopiletid genereeritakse ja kantakse 

kliendi boonuskontole automaatselt vastavalt Coopi kliendiprogrammi 

boonussüsteemile proportsiooniga 50p = 1 lotopilet. Kliendiperre kuuluvad 

Coopi kliendikaardi omanikud koguvad lotopileteid perepea nimel, juhul kui 

perepea on teinud valiku osaleda Coop Lotos.  

6. Loosipiletite arvestus käib kalendrikuu kaupa. Loosimises osalevad igakordselt vaid 

konkreetse kampaaniaperioodi jooksul kogutud lotopiletid. 

7. Loosimises ei osale Coop Eesti töötajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ja kampaania 

korraldamisega otseselt seotud isikud. 

8. Auhind loositakse välja Kampaaniaperioodile järgneval kalendrikuul hiljemalt 10. 

kuupäeval. 

9. Loosimise viib läbi Korraldaja poolt moodustatud sõltumatu komisjon kasutades 

elektroonset lahendust, mis tagab võitja juhuslikkuse. Loosimise tulemused 

protokollitakse. 
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10. Loosimise tulemused avaldatakse Coop Eesti veebilehel: www.coop.ee ja Coop Eesti 

Facebooki lehel. 

11. Korraldaja võtab Auhindade võitjatega isiklikult ühendust ning lepib kokku Auhindade 

üleandmise aja ja koha. 

12. Kui Korraldajal ei ole Peaauhinna võitjaga Korraldajast olenemata põhjustel 

õnnestunud ühendust saada ja/või ei ole Peaauhinna võitja auhinda vastu võtnud 

hiljemalt loosimise toimumise kuu lõpuks, on Korraldajal õigus jätta talle Peaauhind 

välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja teine Peaauhinna võitja. 

13. Kui Korraldajal ei ole õnnestunud Auhinna (v.a. Peaauhind) võitjaga Korraldajast 

olenemata põhjustel ühendust saada ja/või ei ole Auhinna võitja tulnud auhinda vastu 

võtma hiljemalt loosimisele järgneva kalendrikuu lõpuks,  siis on Korraldajal õigus jätta  

Auhind välja andmata.   

14. Auhinna kättesaamiseks tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart) 

ja anda auhinna kättesaamist kinnitav allkiri. 

15. Auhinnaga seotud riiklikud maksud ja Peaauhinnaks oleva auto registreerimise kulu 

tasub Korraldaja. Mistahes muud Auhinna vastuvõtmisega kaasneda võivad kulud (nt 

sõidukulud Auhinna kätteandmise asukohta, ööbimiskulud jne) kannab Auhinna võitja. 

16. Peaauhinna üleandmisel sõlmitakse võitjaga üleandmise-vastuvõtmise leping, mis 

muuhulgas sisaldab alljärgnevaid tingimusi: 

a. Peaauhinnaks olev auto on 1 aasta jooksul alates üleandmisest kasutusel 

Kampaania sõnumi kandjana ning on kujundatud Kampaaniaga seotud 

kleebistega. Peaauhinna võitja võtab endale kohustuse mitte eemaldada antud 

perioodil autolt Kampaania kleebiseid.  

b. Peaauhinna võitja on kohustatud nõustuma mõistlikus ulatuses intervjuude, 

pildistamise ja filmimistega ning oma fotode ja intervjuude tasuta avaldamisega 

Coop Eesti kommunikatsioonikanalites ja meediaväljaannetes. Vastav 

nõustumine on eelduseks Peaauhinna väljastamisele. 

17. Kampaania käigus võidetud Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga 

ega hüvitata võitjale Auhinna maksumust rahas. 

18. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. 

Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning laienevad kõigile 

Kampaanias osalejatele. 

19. Korraldajal on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada Kampaania viivitamatult 

teavitades sellest veebilehel www.coop.ee ilma selle eest mistahes vastutust kandmata. 

20. Juhul, kui Korraldaja saab teadlikuks mistahes pettusest, kelmusest või muust sarnasest 

tegevusest Kampaania kestel või sellega seoses, mis omakorda puudutab mistahes moel 

auhinnanõuet, siis sellist nõuet ei rahuldata.  

21. Juhul kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada Korraldajast mitteolenevatel 

põhjustel (sh kui Coopi kliendikaardi omaniku kontaktandmed on ebakorrektsed või 

vananenud), ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja Auhinna loosimisest või 

Auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest. 

22. Kampaanias osalejate isikuandmete vastutav töötleja on Kampaania korraldaja. Tutvu 

isikuandmete töötlemise tingimustega aadressil coop.ee/privaatsus 

23. Käesolevad Reeglid on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. 

24. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse 

alusel. 

25. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata 

esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 60 päeva jooksul loosimise toimumisest  
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kirjalikult aadressile Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, Haju maakond 75322 

või e-posti aadressile info@coop.ee märksõnaga „Coop Loto“.  Korraldaja lahendab 

saabunud pretensioonid 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates nende saamisest. 

Pretensioonid, mis on esitatud hilisema kuupäevaga, kui on eelpool välja toodud, 

menetlemisele ei kuulu. 

26. Lisainfot Kampaania kohta saab aadressil coop.ee/cooploto ja telefonil 6 613 014. 
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