
EV100 FACEBOOKI LOOSIMÄNG 

 

Kampaaniatingimused: 

 

1. Ettevõte Door Master Eesti OÜ, Eesti Vabariigi registrikood: 12465454, aadress: Kauri tee 23-4, 

Alliku küla, Saue vald, 76403 Eesti (edaspidi – Door Master Eesti) korraldab toodete reklaamimise 

eesmärgil kampaania „Võida ülestõstetav standardmõõduline garaažiuks TREND” (edaspidi – 

Kampaania). 

2. Kampaaniatooted on järgmised: 

Garaažiuks „TREND“, mõõtudega 2500x2125mm, 40mm M-Rib paneel, värvus valge RAL9016 

3. Kampaania toimumise territoorium on: Eesti. 

4. Kampaania kestab perioodil 10. veebruar 2018 kuni 24. veebruar 2018. 

5. Kampaanias osalemiseks tuleb osalejal vajutada Door Master Eesti OÜ Facebooki lehele 

(www.facebook.com/doormastereesti) „meeldib“, „jagama“ vastavat kampaaniapostitust oma 

ajajoonel ning kirjutama kampaaniapostituse alla sõna „jagatud“. 

6. Võitja loositakse ning kuulutatakse välja 24. veebruar 2018. 

7. Door Master Eesti kontrollib kampaaniatingimuste täitmist ning kui võitja puhul selgub, et 

kampaaniatingimused on täitmata, osaliselt täidetud või muul moel rikutud, siis loositakse välja uus 

võitja. 

8. Kampaanias on keelatud osaleda Door Master Eesti töötajatel ja nende pereliikmetel. 

9. Kampaaniaga seotud kaebuseid saab esitada kuni 25. maini 2018, kirjalikult, kirjutades e-

postiaadressile info@doormaster.ee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TASUTA AUTOMAATIKA KAMPAANIA 

 

Kampaaniatingimused: 

 

1. Ettevõte Door Master Eesti OÜ, Eesti Vabariigi registrikood: 12465454, aadress: Kauri tee 23-4, 

Alliku küla, Saue vald, 76403 Eesti (edaspidi – Door Master Eesti) korraldab sünnipäeva kuu puhul 

kampaania „TASUTA  garaaziukseautomaatika koos paigaldusega” (edaspidi – Kampaania). 

2. Kampaaniatooted on garaažiuksele sobiv LiftMaster tõstukse automaatika. 

3. Kampaania toimumise territoorium on: Eesti.  

4. Kampaaniapakkumine kestab perioodil 1. aprill 2016 kuni 28. aprill 2016.  

5. Kampaanias osalevad kõik kes on kampaaniaperioodil esitanud hinnaküsimise läbi 

www.doormaster.ee kodulehe hinnapäringuvormi ja tellinud garaažiukse koos paigaldusega. Lisaks 

tuleb hinnapäringuvormis ära märkida vabatekstina märksõna „TASUTA AUTOMAATIKA“. 

6. Kampaaniapakkumine kehtib kaks kuud pärast hinnapakkumise saamist. st. et kampaanias 

osalevad ka need tellijad kes on hinnaküsimise esitanud hiljemalt 28.04.2016. 

7. Kampaanias on keelatud osaleda Door Master Eesti OÜ töötajatel ja nende pereliikmetel. 

8. Kampaaniaga seotud kaebuseid saab esitada kuni 28. juunini 2016, kirjalikult, kirjutades e-

postiaadressile info@doormaster.ee 


