
 
KAMPAANIA: Auto korda Carstop-is, puhkus kaaslasega ASA SPA Hotellis Saaremaal 
Kampaania aeg 
01. märts – 14. aprill 2023; 
Kampaania korraldajad 
Kampaaniat korraldavad Carstop seltsing ja ASA SPA Hotell; 
Kampaania tingimused 
Kampaanias osalemiseks tuleb sooritada kampaania perioodil Carstop autoteeninduses vähemalt 100.00 (saja) EUR-ne ost või 
teenus (sisaldab käibemaksu), täita loosikupong ja täidetult postitada Carstop teeninduses asuvasse loosikasti; 
Loosikastid on üle Eesti 14-s (neljateistkümnes) Carstop autoteeninduses: 
1. ABC Autoteenindus OÜ, reg nr 10364200, tel +372 651 9450, e-post: info@abcauto.ee, aadress: Kadaka tee 131, Tallinn; 
2. Atlante Autoteenindus OÜ, reg nr 10387617, tel +372 5340 2222, e-post: atlante@carstop.ee, aadress: Jaama 143, Tartu; 
3. Auto Tallinn OÜ, reg nr 12653492, tel +372 506 0016, e-post: info@autotallinn.ee, aadress: Tähnase tee 1, Peetri alevik, Rae vald, 
Harjumaa; 
4. Automiil OÜ, reg nr 11044383, tel +372 733 9966, e-post: turu@automiil.ee, aadress: Turu 32, Tartu; 
5. Autostaap Lasnamäe OÜ, reg nr 14577559, tel +372 5809 9499, e-post: info@autostaaplasna.ee, aadress: Osmussaare tee 4, 
Tallinn; 
6. Kaguserv OÜ, reg nr 10536747, tel +372 504 0431, e-post: kaguserv@carstop.ee, aadress: Võru tn 29, Põlva; 
7. Paalatee OÜ, reg nr 11031009, tel +372 508 0337, e-post: paalatee@carstop.ee, aadress: Paala tee 75, Viljandi; 
8. Pirricon OÜ, reg nr 10865592, tel +372 5566 6747, e-post: info@pirricon.ee, aadress: Viljandi mnt 41, Tallinn; 
9. Põhjatuul OÜ, reg nr 10831357, tel +372 565 9411, e-post: kaldinger@carstop.ee, aadress: Piiri 1b, Jõgeva; 
10. RPR OÜ, reg nr 14608685, tel +372 504 3030, e-post: rakvere@carstop.ee, aadress: Kreutzwaldi 22a, Rakvere; 
11. Stik AS, reg nr 10166865, tel +372 5340 5910, e-post: paide@stik.ee, aadress: Pärnu tn 57a, Paide; 
12. Tesson Pärnu OÜ, reg nr 10130146, tel +372 443 9872, e-post: tesson@carstop.ee, aadress: Papiniidu 17, Pärnu; 
13. VasNa OÜ, reg nr 10732477, tel +372 5550 3043, e-post: vasna.auto@gmail.com, aadress: Tapamaja tn 3, Narva; 
14. Viimsi Autoteenindus OÜ, reg nr 11020261, tel +372 5330 1100, e-post: viimsi@carstop.ee, aadress: Muuli tee 12, Miiduranna 
küla, Viimsi vald, Harjumaa; 
Kampaania auhinnad loositakse välja hiljemalt 21. aprillil 2023 Carstop seltsingu juhatuse liikmete poolt; 
Võitjatega võtab ühendust Carstop juhatuse liige hiljemalt 26. aprillil 2023; 
Võitjate nimed (eesnime esimene täht ja perekonnanimi) avaldatakse Carstop kodulehel: www.carstop.ee; 
Igas Carstop autoteeninduse loosikastist loositakse välja üks auhind. ASA SPA Hotellis puhkab 14 puhkuse kasutajat koos kaaslasega 
(kaks täiskasvanut); 
Puhkus kaaslasega ASA SPA Hotellis tingimused: 
Loosiõnne korral tuleb auhind realiseerida ASA SPA Hotellis ajavahemikul 1. mai 2023 – 30. aprill 2024. vastavalt vabade kohtade 
olemasolule;  
Loosiauhind kehtib kahele (kaks täiskasvanut), majutus üks öö standard toas vastavalt ASA SPA Hotelli sisse- ja väljaregistreerimise 
tingimustele;  
Buffee hommikusöök kahele; 
Piiramatu sauna- ja veekeskuse ning jõusaali kasutamine; 
Tasuta parkimine ja Wi-Fi; 
Sisseregistreerimine (check-in) saabumise päeval alates kell 16.00, toa vabastamine (check-out) järgmisel päeval kuni kell 12.00; 
Loosiauhinna kasutamiseks tuleb teha broneering telefonil: +372 454 8100 või e-maili teel: info@asaspa.ee. 
Soovi korral on võimalus broneerimisel ASA SPA Hotellis juurde osta teenuseid, mida pakutakse hinnakirja alusel; 
Ühe puhkusepaketi väärtus rahaliselt on 99 (üheksakümmend üheksa ) EUR-t; 
Kampaania kupongi täitmisega kinnitab Kampaanias osaleja enda kohta esitatud andmete õigsust, oma soovi osaleda kampaanias ja 
nõustumist Carstopi poolt Kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega ning võidu korral andmete (eesnime esimene täht ja 
perekonnanimi) avaldamist Carstop kodulehel; 
Kampaanias ei saa osaleda Carstop teeninduste töötajad; 
Kõik Kampaanias esinevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele; 
Pretensioonid seoses kampaania korraldamisega tuleb esitada kirjalikult kuni kahe nädala jooksul peale kampaania lõppemist 
Carstop seltsingule e-maili teel: info@carstop.ee; 
Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja see lõpetada vääramatu jõu (force majeure) asjaolude 
ilmnemisel; 
Carstopile kuulub õigus teha muudatusi käesoleva kampaania tingimustes; 
Kampaania auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas; 
Kui kampaania võitja ei ole oma loosiauhinda ettenähtud perioodil ära kasutanud, tühistub auhinna võitjal võidu kasutamisõigus.  
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