
“FIRST STOP  SOODUSKUPONG” KAMPAANIA TARBIJATE TINGIMUSED 

 

§ 1. 

Üldreeglid 

1. Kampaaniat korraldab Bridgestone Baltics SIA, Dzelzavas tn. 117-303, LV-1021, Riia 

 
2. Ettevõte, mis tegutseb korraldaja nimel ja korraldab kampaaniat on Magnet Promotions Ltd, 

Turaidas tänav 2C, Riia. 

 
3. Kampaania toimub "First Stop Sooduskupongid"nime all, ja viitab First Stop teenust Läti Vabariigi 

territooriumil. 

 
4. Kampaania  kestab 01. 03 2018 kuni 30.06 2018. Kuid osalemise edendamine sõltub rehvi 

ostmise päevast, mis kampaania raames tehtud mõnes First Stop teeninduspunktis mis märgitud 

ostutõendis. Korraldaja jätab endale õiguse pikendada Kampaania kuni edaspidise teatamiseni 

pärast 30. juunit 2012. aastal (mitte kauem kui 31. detsembrini 2015) vastavalt nendele 

eeskirjadele. Sel juhul Korraldaja vajaduse korral kohandab Kampaania reeglid tähtaja 

pikendamiseks. 

 
5. Pakkumine kehtib kõikidele First Stop teenuse klientidele, st tarbijatele ja ettevõtetele, kes 3. 

osas määratletud reklaamiperioodil on ostnud vähemalt 4 (neli) Bridgestone või Firestone rehvid   

First Stop teeninduspunktides ,kes osalevad reklaamil ja on loetletud sellel veebisaidil: 

www.myfirststop.ee  

 

6. Kampaanias  osalemine tähendab, et osaline nõustub edutamise tingimustega. 

 

7. Müügi edendamise tingimused määratakse kindlaks ainult käesolevates eeskirjades kooskõlas  

üldtunnustatud normatiivaktidega. 
 

 

§ 2. 

 KAMPAANIAS OSALEJAD 

1. Kampaanias Osalejad võivad olla kõik 1.§ 5. osas nimetatud kõik Firststop teenuste kliendid, st 

Nii tarbijad kui ka ärimehed, kes on 1.§ 3 osas nimetatud pakkumise perioodil  on ostnud 

vähemalt 4(neli)  Bridgestone'i või Firestone'i rehvi, nagu on viidatud käesoleva eeskirja 3. § 

1,osas mõnes First stop teeninduspunktides mis nimetatud http: www.myfirststop.ee , Edaspidi 

"Osalejadi,, või üksik osaleja . 

2. Osalejad võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud. 

3. Kampaanias ei saa osaleda Korraldaja,   First stop personal ja pereliikmed . 

 

 

 



§ 3. 

Kampaania Tingimused 

1. Kampaanias osalemiseks täidab isik, kes vastab määruste  2 §sätestatud tingimustele, järgmisi 

tegevusi: 

Peate ostma ühe FirstStopi müügipunkti aadressil www.myfirsstop.ee  vastavalt teie soovile: 

a. 4 (neli) 16 tolli (kuusteist tolli) Bridgestone'i või Firestone'i rehvid; 

b. 4 (neli) 17 tolli (seitseteist tolli) Bridgestone'i või Firestone'i rehvid; 

c. 4 (neli) 18 "(kaheksateist tolli) või rohkem Bridgestone'i või Firestone'i rehvid; 

d. Ostmine kehtib, kui rehvide maksmine on kinnitatud, ostukinnitus, st saatekiri, arve või 

kassakviitung; 

e. Ostu originaalset tõendit tuleb hoida; 

f. Ühte ostudokumenti tohib registreerida ainult üks kord kampaania jooksul; 

g. Üks osaleja võib registreerida kuni 5 (viis) rehvide komplekti ostu kampaania perioodi 

jooksul; 

h. Kampaania kehtib alates 2018. a.01.03 kella 00.00 kuni 30. juunini 2018 kella 00.00 

i. Kampaaniale registreerimisvorm on saadaval aadressil www.myfirststop.ee ; 

i. Registreerimisvormile tuleb sisestada isikuandmed: nimi, perekonnanimi, e-maili aadress, 

telefoninumber; 

ii. Peate lisama tõendi skaneeritud, hästi loetava, 4 (nelja) Bridgestone'i või Firestone rehvi 

ostmise kohta (vahetus, kassa või arve), märkides rehvi tüübi ja suuruse. Faili suurus ei 

tohi ületada 5 MB ja peaks olema .jpg või .pdf formaadis; 

iii. Kinnitage, et teate tingimusi 

iv. Andke nõusoleku Kampaania taotlusvormis esitatud isikuandmete töötlemisel järgmises 

sõnastuses: Olen nõus, et Bridgestone Baltics töötleb minu isikuandmeid eesmärgiga 
osaleda First Stop Service'i sooduskupongide sooduspakkumises. Andmekontroller on 
BRIDGESTONE BALTICS,   juriidiline aadress Dzelzavas tänav 117-303, Riia, LV-1021, 
Läti, mis edastab andmed töötlemisele them.pl sp. z o.o. mille registrijärgne asukoht on 
Varssavis, ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa korraldada eespool nimetatud 
kampaania. Samuti olen teadlik, et minu isikuandmeid töödeldakse ainult eespool 
nimetatud kampaanias, isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid see on vajalik 
kampaaniaga osalemiseks. Mul on õigus juurdepääs oma andmetele ja taotleda 
muudatusi, parandusi või kustutusi. 

2. Nõuetekohaselt täidetud vorm koosneb taotlusvormist ja isik, kes on edutamisel esitanud 

vähemalt ühe (ühe) taotlusvormi, saab osaliseks tegevuses ("Osaline"). Kandideerimisavalduse 

vastuvõtmise kinnitamine kampaania saidi toetavas infotehnoloogiasüsteemis on info, mis 

kinnitab taotlusvormi registreerimist.  Kuupäev serveris, mis toetab  Kampaania saidi, määrab 

sisselogimisvormi õigeaegse esitamise. 



3. Registreerides Kampaanias , võib osaline vabatahtlikult kinnitada oma isikuandmete kasutamist 

BRIDGESTONE BALTICS'is juriidiline aadress Läti Dzelzavas tänav 117-330, Riia, LV-1021 järgmistel 

eesmärkidel:  

isikuandmete töötlemisel turustamise eesmärgil, esitades järgmise avalduse:Olen 

nõus, et Bridgestone Baltics töötleb minu isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel. 

Andmekontroller on BRIDGESTONE BALTICS,  juriidiline aadress on Dzelzavas tänav 

117-303, Riia, LV-1021, Läti. Olen teadlik ka sellest, et minu isikuandmeid töödeldakse 

ainult turunduslikel eesmärkidel, isikuandmete esitamine on vabatahtlik ja seda ei pea 

registreeruma ülalnimetatud edutamises, mul on õigus juurdepääs oma andmetele ja 

taotleda muudatusi, parandusi või kustutusi 

isikuandmete töötlemine kaubandusliku teabe saamiseks, esitades järgmise avalduse, saata 
kampaania taotlusvormis   märgitud telefoninumbrile ja e-mailile, esitades järgmise avalduse: 

Nõustun saama Andmete hoidja BRIDGESTONE BALTICSi, registrijärgse büroo aadress 
Dzelzavas tn. 117-330, Riia, LV-1021, Lätis, pakutavate toodete ja teenuste kohta infot 
oma e-mailile, sealhulgas kliendiuuringu vormide kättesaamist vastavalt 18. juuli 2002. 
aasta seadusele Online-teenuste seadus. Samuti mõistan, et minu isikuandmeid 
töödeldakse ainult turunduslikel eesmärkidel ja isikuandmeite esitatamine on vabatahtlik 
ja mitte kohustuslik Ülalmainitud edutamises registreeritud, mul on õigus juurdepääs 
oma andmetele ning muudatuste, paranduste ja kustutamiste taotlemine 

 

saada kommertsteavet otseturunduse vormis, võttes vastu telefonikõnesid taotlusvormis 

märgitud telefoninumbrile, esitades järgmise avalduse: Nõustun saada telefoni teel 
Bridgestone BRIDGESTONE BALTICS  juriidiline aadres  Dzelzavas tn.117-303, Riia,  
LV-1030, 16   telefoninumbri kaudu otse turundustegevusega pakutavate toodete ja 
teenuste otseturundustegevusest  kooskõlas 2004 aasta Telekommunikatsiooniseaduse 
seadusega 

Pärast nende kinnituste saamist saab osaleja   taotlusevormis esitatud e-posti aadressile   

BRIDGESTONE BALTICSi juriidiline aadress Läti Dzelzavas tn .117-301, Riia, LV-1021 kirja, mis 

sisaldab aktiveerimislingi. Klikkides lingil kinnitab osavõtja ülaltoodud kinnituse esitamist. 

4. Need kinnitusdetailid on vabatahtlikud, mitte kohustuslikud Kampaaniale registreerumiseks. 

 

§ 4. 

 

1. Kampaania on võimalus saada Korraldajalt kupong, mis annab õiguse saada soodustust  

pakutavate teenuste hinnast, mis on võrdne kupongi nominaalväärtusega. 

2. Kupong / kupongid, mis annab õiguse sooduste  saamiseks First stopi  pakutava teenuse 

ostmisest, antakse osalejatele vastavalt järgmistele reeglitele: 

a. Ostetud vähemalt 4 (neli) 16 tolli (kuusteist) tolli Bridgestone'i või Firestone'i rehist ühe ostu 

kohta, Osaleja saab 10,00 euro suuruse allahindluse kupongi; 



b. Ostetud vähemalt 4 (neli) 17 tolli (seitseteist tolli) Bridgestone'i või Firestone'i rehvi ühe ostu 

kohta, Osaleja saab allahindluskupongi 20,00 eurot; 

c. Ostetud vähemalt 4 (neli) 18 tolli (kaheksateist tolli) Bridgestone'i või Firestone'i rehvi ühe ostu 

kohta, osaleja saab soodushinnaga kupongi 30,00 eurot; 

3. Ühe rehvi ostu tehingu, s.o tehingu, mis on kinnitatud ühe ostukinnituse kaudu, annab Osalejale 

õiguse saada üht soodustuskupongi. 

4. Pärast seda, kui osaline on täitnud § 3 lõike 1 nõuded, saadetakse sooduskupong Osalejale 30 

tööpäeva jooksul alates tehingu registreerimisest ostutehingu registreerimisele märgitud e-posti 

aadressile. Sooduskupongi väljaandmist määravad asjaolud on rehvi ostu reaalne registreerimine, st 

tehing, mille kinnitab tõeline ostutõendus ja osaleja tegelikud andmed. Kui edutamismeeskond leiab, et 

registreerimine toimus ülalnimetatud nõuete rikkumisega, on Korraldajal õigus keelduda Sooduskupongi 

väljastamisest. 

5. Reklaamkupong kehtib järgmise kuu esimesel päeval, mil see välja anti, ja kehtib veel 6 (kuus) 

kalendrikuu kohta. 

6. Soodustuste kupong annab teile õiguse saada soodustust hooldusteenuste hinnast, mis on seotud 

First stop teenusega  mis on identne kupongi nominaalväärtusega, järgmistel tingimustel: 

a. Objekt, millele allahindlus on seotud, võib olla ainult First stop   teenus, eelkõige osaleja valitud 

teeninduspunkt;Sooduskupong peab olema selgelt loetav ja sellel peab olema unikaalne 

sooduskood 

b. Kupong tuleb esitada First Stopi teenindusametnikule hiljemalt teenuse tellimise ajaks; 

c. Enne teenuse osutamist saab kupongi esitada trükises või elektrooniliselt; teenindaja säilitab 

kupongi, kui see on trükitud, või on sisestatud unikaalne kupongi number, kui see on 

elektroonilises vormis; 

d. Üks kupong annab teile õiguse saada soodustust teenuse ostmiseks mõnes First Stop hooldus 

punktides; 

e. Kui teenuse väärtus on väiksem kui kupongiväärtus, ei tohi kasutamata summa olla sularaha 

vahetamine; 

f. Teenused peavad olema First Stopi  teenuste poolt ostetud hiljemalt 31. detsembriks 2018, st 

teenuste tellimine tuleb teha hiljemalt ülalnimetatud kuupäeval; 

g. Osaline peab tasuma pakutavate teenuste brutosumma  nominaaliväärtuse vahe, mis põhineb 

soodustuskupongil. 

7.Isik, kes ostab rehve teise isiku nõusolekul, ei tohi olla osapooleks, kui sooritatakse ostu sooritamise 

kohas, kus toimub edutamine. Eespool nimetatud asjaolude avastamisel on sooduskampaaniate 

müügivõimaluste meeskonnal õigus keelduda sooduskupongi väljastamisest 

8. Sooduskupongi ei saa sularahas vahetada. 

9. Korraldaja ei vastuta konkreetse First Stopi teenuse pakutavate teenuste ulatuse ja ulatuse eest, Kui 

teenus keeldub kupongi vastuvõtmisest aluseta, võib osaline kasutada kaebuse esitamise menetlust, 

millele on viidatud allpool punktis 5. 

§ 5. 

Kaebused 



1. Kaebusi seoses Kampaaniga Osalejatele antud õigustega saab esitada kampaania perioodil ja 

kolmkümmend (30) päeva jooksul pärast selle lõppu. 

2. Kaebused tuleb esitada kirjalikult ja need tuleb saata tugigrupile 1§, 2j  nimetatud aadressil, 

ümbrikule kirjutame "FIRST STOP Sooduskupong"  ja märkige osavõtja nimi, perekonnanimi või 

ettevõtte nimi,  aadress,  lisatakse kauba tõendi koopia ja kaebuse esitamise asjaolude 

üksikasjalik kirjeldus. 

3. Kaebuste läbivaatamine kestab30 (kolmekümne) päeva jooksul ,alates kaebuse kätte saamise 

päevast .    Osapoolne kirjateel  teavitatakse toetusprogrammi meeskonna  poolt lõpliku otsuse- 

kaebuse kohta. Pärast kaebuse menetlemise lõpetamist on osalisel õigus esitada nõude kohtus 

vastavalt üldisele seadusele. 

4. Osalejal ei ole õigust taganeda müügilepingust või tagastada rehvid, mis on omandatud 

Kampaania ajal, välja arvatud juhul, kui see õigus tuleneb Tsiviilseadustiku sätetest, mis 

käsitlevad müüja vastutust müüdud defektse kauba garantii või muude õigusaktide alusel. 

5. Käesoleva lõike sätted ei piira osalistele muude õiguste alusel antud õigusi.    

                                       

§ 6. 

Kaebused 

Lõpptingimused. 

1. ,,First Stop Sooduskupong,, tigimused on saadaval Kampaania korraldaja registreeritud  büroos ja 

aadressil www.myfirststop.ee  

2. Korraldajal on õigus neid sätteid muuta, eelkõige seoses vajadusega kohandada neid üldiselt 

kohaldatavate seadustega ja mitte pikendada Pakkumiskuupäeva. Tühistamise korral kehtivad 

soodustuste kupongid, mis on välja antud enne Kampaania tühistamist ja mida pole veel 

kasutatud, vastavalt käesolevatele tingimustele. 

3. Osalejate isikuandmeid töödeldakse vastavalt kohustuslikele õigusaktidele, eelkõige 
Isikuandmete kaitse seadusele (ajakirja Journal Journal of 2016, punkt 922) ja Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks 

tunnistamise kohta (üldine andmekaitse kaitse määrus)) (alates 25. maist 2018). 

4. Isikuandmete töötleja on BRIDGESTONE BALTICS juriidiline aadress Dzelzavas tn.117-301, Riia, 

LV-1021, Läti ("Töötleja").Töötleja edastab isikuandmete töötlemise vastavalt His.pl sp. Kirjalikule 

kokkuleppele. z o.o. juriidiline aadress Varssavis, ul. Konstruktorska 12, 02-673, et korraldada. 

Kampaaniat. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Tingimustele, seadluslikul eesmmärgild 

töötlejate  Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid peab osalema kampaanias, saama 

kupongi või saama vastuse edutamises esitatud kaebusele. 

5. Andmesubjektil on õigus oma andmetele juurde pääseda ja paranduse ja eemaldamise taotleda, 

kui kontrollijatel ei ole muud töötlemise alust. 

6. Need sätted ei sisalda olulisi lepinguid Tsiviilseadustiku  384 lk 1 p.tähenduses. Nad määravad 

Kampaania  korraldamise reeglid ja määratlevad osalejate täiendavad õigused, mis ei ole seotud 

nende müügilepingutega. 

7. Need sätted kujutavad endast avalikku lubadust. 



 

 

 

 

 

 

 


