
 

 

Võistlusest ja mängudest osavõtu reeglid ja tingimused   

1 Käesolevad tingimused („Tingimused“) on siduvad kõikidele isikutele, kes võtavad osa mistahes 

võistlusest ja mängudest („Võistlused“), mille korraldab Rooftec OÜ („Rooftec OÜ“). Mistahes 

Võistlustest osalemist peetakse käesolevate Tingimustega nõustumiseks. 

 2. Osavõtjate lepivad kokku ja aktsepteerivad seda, et Rooftec OÜ ei vastuta ühelgi viisil võistluste 

eest, mida korraldatakse kolmandate isikute nimel. 

3. Rooftec OÜ töötajad, nende perekonnad, meediaväljaanded, agentuurid või mistahes muud isikud, 

kes on otseselt või kaudselt Võistlusega seotud, osaleda ei saa. 

4. Osavõtja, kes on osalenud Võistlusel ning võitnud auhinna, ei kandideeri võidule järgneva 30 päeva 

jooksul mistahes Rooftec OÜ või tema koostööpartnerite poolt korraldatava muu Võistluse auhinnale 

ning Rooftec OÜ’l on õigus diskvalifitseerida Osavõtja vastav taotlus, mis on laekunud Rooftec OÜ’le 

toodud perioodi jooksul. 

5. Osavõtja kohta on lubatud piiramatu arv osavõtutaotlusi, kui Võistluse reeglid ei näe ette teisiti.  

6. Kui konkreetne Võistlus on vanusepiiriga alates 18 eluaastast, siis osaleja tagab Rooftec OÜ 

nõudmisel vanust tõendavate dokumentide esitamise. 

7. Osavõtja peab teavitama Rooftec OÜ’t mistahes meditsiinilisest või muust näidustusest, mis võib 

tähendada temapoolset võimetust reisida või osaleda Võistluses niipea, kui ta saab sellisest asjaolust 

teadlikuks. 

8. Mittetäielikud või loetamatud Võistlusest osavõtutaotlused on tühised. 

9. Rooftec OÜ ei võta endale vastutust kadunud, kahjustunud või hilinenud taotluste eest, mis on 

Võistluse aadressile saadetud. Tõendit postitamisest ei aktsepteerita kui tõendit kättesaamisest 

(samuti ei aktsepteerita tõendit elektronkirja saatmisest tõendina sellise kirja saamisest). 

10. Rooftec OÜ’l on õigus oma Force Majure juhtudel lõpetada mistahes võistlus viivitamatult 

teatades lõpetamisest vastaval veebilehel (on-line võistluste puhul) ilma selle eest mistahes vastutust 

kandmata. 

11. Võimaldamaks Rooftec OÜ’l õigesti identifitseerida tõeseid nõudeid ning elimineerida 

mittetõeseid, pettus- või kelmnõudeid, jätab Rooftec OÜ endale õiguse Osavõtjaga läbi viia intervjuu 

(telefoni teel või näost-näkku) ja selline intervjuu salvestada. Juhul, kui Osavõtja keeldub intervjuus 

osalemast, siis Osavõtja võit tühistatakse. 

12. Juhul, kui Rooftec OÜ saab teadlikuks mistahes pettusest, kelmusest või muust sarnasest 

tegevusest Võistluse 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 sellise auhinna (või vastava hüvituse) Rooftec OÜ’le 

koheselt pärast nimetatu ilmsikstulekut tagastama. 



13. Kõik auhinnad on mitte-edasiantavad. Auhindu ei saa raha või millegi muu vastu vahetada. 

14. Rooftec OÜ ei kanna mistahes vastutust, mis võib tuleneda Võistluse sponsorite või 

koostööpartnerite poolt edastatud mittetäielikust, ekslikust või valest auhindu puudutavast 

informatsioonist. 

15. Osavõtja on isiklikult (kokkuleppel volitatud isik) kohustatud Võistluse auhinnavõidu korral 

pöörduma Rooftec OÜ’sse auhinna kättesaamiseks 14 päeva jooksul peale Võistluse auhinnavõitu, 

kui Võistluse tingimused ei näe ette teisiti. Hilisemaid nõudeid ja pretensioone Rooftec OÜ ei 

rahulda.  

16. Juhul, kui auhind väljastatakse SmartPOST pakiautomaadi kaudu, on Osavõtja kohustatud 

Võistluse auhinnavõidu korral pöörduma Osavõtja poolt eelnevalt kokku lepitud SmartPOSTi 

pakiautomaati auhinna kättesaamiseks 7 päeva jooksul peale Võistluse auhinnavõitu. Võistluse 

auhinnavõidule mittejärgitulemisel hilisemaid nõudeid ja pretensioone Rooftec OÜ ega SmartPOST ei 

rahulda. 

17. Auhinnad tuleb vastu võtta kooskõlas Rooftec OÜ või tema koostööpartneri poolt esitatud 

tingimustele arvestades kõiki kohalduvaid seadusi ja muid õigusaktidest tulenevaid nõudeid. 

18. Kui pole kokku lepitud teisiti, siis Osavõtja ei tohi ilma Rooftec OÜ sõnaselge eelneva kirjaliku 

loata avaldada või teatavaks teha mistahes Võistlust või Auhinda puudutavat informatsiooni. 

Osavõtjal ei ole õigust anda kolmandatele isikutele Võistlust või Auhinda puudutavaid intervjuusid või 

osaleda sellistes artiklites või teadetes. Kõik Võistlust ning Osavõtja osalemist selles puudutavad 

õigused jäävad eksklusiivselt Rooftec OÜ’le. 

19. On-line võistluste puhul kinnitavad Osavõtjad oma teadlikkust asjaolust, et internet ei ole 

turvaline meedium ning Rooftec OÜ poolt veebilehtedel peetavates või kontrollitavates võistlustes 

esitatud informatsioon võib olla kättesaadav kolmandatele isikutele. Sellistel juhtudel ei võta Rooftec 

OÜ enda kanda vastutust mitte ühelgi määral. 

20. Käesolevad Tingimused on koostatud kooskõlas ja kohalduvalt Eesti Vabariigis kehtivatele 

seadustele ja muudele õigusaktidele. 


