
 

 

1. KAMPAANIA 

Kampaania "Kraabi ja võida" (edaspidi: Kampaania) on alates 06.12.2022-

31.12.2022 toimuv tarbijamäng, mida korraldab Lux Express Estonia 

AS (registrikoodiga 10092807), asukohaga Lastekodu 46, 10144 Tallinn (edaspidi: 

Korraldaja). 

 

Kampaania toimub Lux Expressi Eesti-sisestel liinidel. Kampaania info asub 

veebilehel https://luxexpress.eu/promo/kraabi-ja-voida 

 

2. KAMPAANIA SISU 

"Kraabi ja võida" on Lux Expressi kliendi tarbijamäng. Kampaaniaperioodil saavad 

reisijad bussi sisenemisel (ainult siseriiklikel liinidel) võtta omale "Kraabi ja Võida" 

loosipileti. Loosipilet on vajalik kampaania loosis osalemiseks. Klient saab koheselt 

kampaania loosis osaleda ning loosipileti kraabitava osa alt välja kraapida võimaliku 

auhinna. Juhul, kui loosipilet osutus võiduga piletiks, on kampaanias osalejal 

võimalik võidetud soodustusi (auhindu) realiseerida luxexpress.eu veebilehel või 

füüsilise auhinna korral etteteatamisel (info@luxexpress.eu) Tallinna bussijaamas 

(Lastekodu 46, 10144, Tallinn). Füüsilise võidu kättesaamiseks peab klient 

tagastama loosipileti auhinna üleandjale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://luxexpress.eu/promo/kampaania-kraabi-ja-voida


 

3. OSALEMINE 

Kampaanias osalevad kõik Lux Expressi kliendid, kes on ostnud 

kampaaniaperioodiks bussipileti ja sõidavad ostetud piletiga valitud sihtpunkti. 

Osaleda saavad ka alaealised, kellel soovitame enne loosis osalemist 

konsulteerida oma vanematega. 

 

1 bussipilet = 1 loosipilet. 

 

Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal õigus 

Kampaanias osalejaga täiendavalt ühendust võtta. 

 

Kampaania kestab kuni 31.12.2022 või kuni loosipileteid jätkub. 

 

Loospileteid jagatakse ainult Lux Expressi Eesti-sisestel liinidel. 

 

Kampaanias võib kampaaniaperioodi jooksul osaleda mitmeid kordi ehk iga 

registreeritud ost läheb kirja eraldi ning bussireisi alustamisel saab reisija võtta 

uue loosipileti. 

 

Korraldaja töötajad ei oma õigust Kampaanias osaleda. 



 

 

4. AUHINNAD 

Kampaania auhindadeks on erinevad Lux Expressi ja teiste tootjate tooted ja 

teenused: 

10% Lux Expressi pileti ostukorvilt 30 000 tk 

1€ Lux Expressi pileti hinnast 30 000 tk 

2€ Lux Expressi pileti hinnast 3000 tk 

Lux Expressi bussireis Riiga 5€ soodsamalt 3000 tk 

20% Lux Expressi pileti ostukorvilt 3000 tk 

50% Lux Expressi pileti ostukorvilt 500 tk 

Lux Expressi bussireis Tallinnasse 3€ soodsamalt 400 tk 

Lux Expressi torusall 60 tk 

Lux Expressi pilet Tasuta (üks suund) 30 tk 

 ERIAUHIND: Ülemiste keskuse Kinkekaart väärtuses 200€ +  Lux 

Expressi reisikrediiti 100€  

9 tk 

 PEAAEUHIND: Ülemiste keskuse Kinkekaart väärtuses 500€ +  Lux 

Expressi reisikrediiti 500€  

1 tk 

Loosipileteid on kokku 100 000, millest 70 000 on võiduga piletid. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. AUHINDADE KÄTTESAAMINE JA REALISEERIMINE. 

Olles täitnud kampaanias osalemise tingimused ning saanud Lux Expressi Eesti--

sisesel reisil loosipileti, mis on osutunud auhinnaga piletiks, on kampaanias 

osalejal õigus kaardil kirjeldatud auhinnale. 

 

Auhinna väljastamiseks (realiseerimiseks) peab osaleja tutvuma võitude 

väljastamise (realiseerimise) tingimustega kampaania veebilehel: 

https://luxexpress.eu/news/kraabi-ja-voida 

 

Kampaanias osalejad, kes said auhinnaks Lux Expressi torusalli, peaauhinna, 

eriauhinna peavad loosipileti auhinna kättesaamisel tagastama. Füüsiliste 

kingituste puhul väljastatakse võit etteteatamisel (info@luxexpress.eu) Tallinna 

Bussijaamas (Lastekodu 46, Tallinn) või Ülemiste keskuses kampaania perioodil 

ning pärast Kampaania lõppu kuni 28.02.2023. 

 

Auhindu on võimalik realiseerida ühel korral (välja arvatud Lux Expressi reisikrediit 

või Ülemiste kinkekaart, mida saab kasutada kuni kehtivuse lõppemiseni või 

krediidi otsasaamiseni).  

 

Auhinda ei arvestata ümber rahasse, ei anta välja rahas ega hüvitata rahas. 

Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna Võitjale üleandmisega seotud 

riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud 

korras ja tähtaegadel. 

 

Kui Võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on 

Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal 

https://luxexpress.eu/news/kraabi-ja-voida


 

õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle 

andmata. 

6. MUUD TINGIMUSED 

Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate 

Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile 

Kampaanias osalejatele kohustuslikud. 

 

Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese 

kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja 

Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt 

Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid 

täitma. 

 

Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias 

osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid 

Kampaania auhindade loosimisel Võitjate väljaselgitamiseks, Võitjate nimede 

avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete 

säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste 

lahendamiseks. 

 

Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise 

korral, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste puhul, ei vastuta Korraldaja 

selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või 

kättesaamisest. 

 

Loosipiletite otsa lõppemisel enne Kampaania ametlikku lõppu on Korraldajal õigus 

Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, teavitades sellest osalejaid 

koheselt Kampaania lehel (https://luxexpress.eu/promo/kraabi-ja-voida). 

https://luxexpress.eu/promo/kampaania-kraabi-ja-voida


 

 

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus 

Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata 

ja/või Võitjale üle andmata, teatades sellest osalejaid koheselt Kampaania lehel 

(https://luxexpress.eu/promo/kraabi-ja-voida). 

 

Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi 

kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 

28.02.2023 ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutusele ei võta. 

  

 

https://luxexpress.eu/promo/kampaania-kraabi-ja-voida

