
Kampaania RYOBI ONE+ Cup 2022 tingimused („leping“) 

1. Kampaania korraldaja 
1.1 RYOBI ONE+ CUP („kampaania“) korraldaja on Techtronic Industries Nordic ApS, mille 

registrijärgne aadress on Techtronic Industries Nordic ApS, Stamholmen 147, 1. DK-2650 Hvidovre 
(„kampaania korraldaja“).  

1.2 Kampaanias osalemist peetakse käesoleva lepinguga nõustumiseks. Osalejate suhtes kehtivad 
RYOBI veebilehe kasutustingimused, mis on leitavad siit https://ee.ryobitools.eu/footer-links-
et/terms-of-use/  
 
2. NÕUDED OSALEJATELE 

2.1 Käesolevas kampaanias saavad osaleda kõik Eesti elanikud, kes on osalemise kuupäeval üle 18 
aasta vanad. 

2.2 Ettevõtte Techtronic Industries Nordic ApS ja selle sidusettevõtete töötajatel, juhtidel ja 
direktoritel või nende pereliikmetel või teistel isikutel, kes on mistahes moel kampaaniaga seotud 
või aitavad kampaaniat korraldada, ei ole lubatud kampaanias osaleda.  

2.3 Osalejad vastutavad selle eest, et neil oleks õigus osaleda ning korraldaja võib nõuda nõuetele 
vastavuse tõendamist ja auhindu mitte välja anda, kuni korraldaja on täielikult veendunud, et 
eespool loetletud kriteeriumid on täidetud.  

2.4 Kampaanias osalemiseks ei ole vaja tasuda osalemistasu ega sooritada ostu, kuid osaleja võib olla 
kohustatud tasuma internetiühenduse ja mobiilandmeside teenuste eest. Kampaania veebisaidi 
külastamise hind oleneb osaleja internetiteenuse pakkujast ja selle tasumise eest vastutab ainult 
osaleja. Korraldaja ei vastuta osaleja kulutuste eest.  

2.5 Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et ta nõustub käesolevate tingimustega ja sellega, et 
need on tema jaoks siduvad. 

 

3. OSALEMINE 
3.1 Kampaania algab 11.11.2022 kell 00:01 ja lõpeb 18.12.2022 kell 23:59 („kampaaniaperiood“).  
3.2 Kampaanias osalemine toimub läbi veebilehe https://win.ryobitools.eu/, kus on ka esitatud 

üksikasjad selle kohta, kuidas osaleda. 
3.3 Kampaanias osalemiseks peavad osalejad järgima allpool esitatud juhiseid.  

(i) Kõik osalejad peavad sisestama oma e-posti aadressi, nõustuma kampaania 
tingimustega ja privaatsuspoliitikaga, klõpsates punktis 3.2 toodud lingile.   

3.4 Mängimiseks näevad osalejad turniiri selle vooru mängude nimekirja, mis on tol ajahetkel 
ennustamiseks avatud (defineeritud kui mängud, mis kuuluvad jooksvasse ennustamisvooru ja 
mitte rohkem kui üks (1) tund enne planeeritud algust). 

3.4.1 Osalejad saavad sisestada „kodumeeskonna“ skoori ja võõrsil mängiva meeskonna skoori. 
3.4.2 Osalejad teevad ennustusi iga mängu skoori kohta. Osalejad ei ennusta otseselt tulemust, 

vaid tulemus tuletatakse kasutaja sisestatud skoorist. Näiteks kui osaleja ennustab 
kodumeeskonna skooriks 3 ja võõrsil mängiva omaks 1, siis on sellest skooriennustusest on 
järeldatav tulemus, et võitjaks osutub kodumeeskond.   



3.4.3 Osalejatel on lubatud oma skooriennustust uuendada kuni üks (1) tund enne vastava mängu 
algust. 

3.4.4 Osalejad saavad punkte õige tulemuse (koduvõit, viik, võõrsilvõit) ja ka õige skoori 
ennustamise eest. 

3.5 Kõik punktid arvutatakse jalgpallimängu skoori ja osaleja ennustuse võrdluses järgmiselt: 
3.5.1 Osalejad saavad 0 punkti valesti ennustatud tulemuse ja valesti ennustatud skoori eest. 
3.5.2 Osalejad saavad 2 punkti õigesti ennustatud tulemuse, aga valesti ennustatud skoori eest. 
3.5.3 Osalejad saavad 5 punkti õigesti ennustatud tulemuse ja õigesti ennustatud skoori eest. 

3.6 Tulemuste ja skooride andmeid töödeldakse igal õhtul. 
3.7 Osalejad saavad oma mängus saavutatud punktisummat ja üldist parimat (1.) punktisummat näha 

pärast mängu lõppemist.  
3.8 Kaubanduse, tarbijagruppide, sündikaatide vms poolt tehtud massilisi osalemisi ei aktsepteerita. 

Me ei aktsepteeri petmist mitte mingis vormis, sealhulgas makrosid või muid automaatseid 
osalemiseks kasutatavaid viise, identiteedi varjamist IP-aadresse manipuleerides, valeidentiteedi 
kasutamist või mõnda muud viisi, mis ei vasta kampaania loomusele (mille üle otsustamiseks on 
meil täielik vabadus). Pettust kasutanud osaleja arvatakse kampaaniast välja.  

3.9 Korraldaja ei võta vastutust mitte kätte saadud, kustutatud, muudetud või kehtetute sissekannete 
eest, olenemata põhjusest. 

 
4. AUHINNAD JA VÕITJATE VÄLJAKUULUTAMINE 

4.1 Võitjaks on osaleja, kellel on kõrgeim punktisumma kõigist kehtivatest ja kõlblikest sissekannetest 
igas turniirivoorus, nagu on loetletud allpool. Kvalifitseerumiseks peab osaleja osalema ja 
saavutama vastavas voorus vähemalt ühe (1) punkti. Kõik võitjad valitakse välja ja neid 
teavitatakse e-posti teel 24 tunni jooksul pärast konkreetse jalgpallimängu lõppu.   

4.2 Kui mitu osalejat jagavad esimest kohta/kõrgeimat punktisummat mõnes allpool loetletud voorus 
või peaauhinna loosimisel, võidab see osaleja, kes esitas oma ennustuse esimesena. Seda on 
võimalik kindlaks teha, kuna kõik esitatud ennustused on varustatud ajatempliga.  

4.3 Alagrupivoor algab 20.11.2022 ja lõpeb 02.12.2022, kestes kokku kolmteist (13) päeva (kaasa 
arvatud). See voor koosneb 48 mängust ja iga riigi kohta antakse iga päev üks (1) auhind, mis 
koosneb 1. lisa 1. tabelis loetletud esemetest.  

4.4 Kaheksandikfinaalide voor algab 03.12.2022 ja lõpeb 06.12.2022, kestes kokku neli (4) päeva 
(kaasa arvatud). See voor koosneb 8 mängust ja iga riigi kohta antakse iga päev üks (1) auhind, mis 
koosneb 1. lisa 2. tabelis loetletud esemetest. 

4.5 Veerandfinaalide voor algab 09.12.2022 ja lõpeb 10.12.2022, kestes kokku kaks (2) päeva (kaasa 
arvatud). See voor koosneb 4 mängust ja iga riigi kohta antakse kogu vooru kohta üks (1) auhind, 
mis koosneb 1. lisa 3. tabelis loetletud esemetest. 

4.6 Poolfinaalide voor algab 13.12.2022 ja lõpeb 14.12.2022, kestes kokku kaks (2) päeva (kaasa 
arvatud). See voor koosneb 2 mängust ja iga riigi kohta antakse kogu vooru kohta üks (1) auhind, 
mis koosneb 1. lisa 4. tabelis loetletud esemetest. 

4.7 Finaalvoor algab ja lõpeb 18.12.2022. See voor koosneb 1 mängust ja iga riigi kohta antakse kogu 
vooru kohta üks (1) auhind, mis koosneb 1. lisa 5. tabelis loetletud esemetest. 



4.8 Iga osaleja saab osalemisõigusi peaauhinna loosimises, kusjuures tema osalemisõiguste arv 
võrdub tema turniiri kogupunktide arvuga. Peaauhinna loosimise võitjaks on osaleja, kellel on 
pärast viimast mängu kõige suurem punktisumma. Peaauhinna loosimisel antakse iga riigi kohta 
üks (1) auhind, mis koosneb 1. lisa 6. tabelis loetletud esemetest, mille koguväärtus on 1000 eurot. 
Peaauhinna loosimise võitja kuulutatakse välja 19. detsembril 2022. 

4.9 Kõik auhinnad toimetatakse kohale kolmekümne (30) tööpäeva jooksul (välja arvatud riigipühad) 
alates kuupäevast, mil võitja edastab korraldajale oma postiaadressi.  

4.10 Võitjat teavitatakse e-kirjaga, milles korraldaja palub esitada Eesti kättetoimetamisaadressi 
auhinna kättetoimetamiseks. Kui võitjaga ei saada ühendust või ta ei nõua auhinda välja 
neljateistkümne (14) päeva jooksul teate saatmisest, jätab korraldaja endale õiguse võtta võitjalt 
auhind tagasi ja valida tema asemel uus võitja. Korraldaja ei kanna vastutust, kui võitja ei saa 
teateid kätte rämpspostile seatud või muude turvasätete tõttu või seetõttu, et võitja on esitanud 
ebaõiged või muul viisil mittefunktsionaalsed kontaktandmed. 

4.11 Korraldaja ei vastuta käesoleva kampaaniaga seotud kolmanda isiku poolt osalejale auhinna 
kohta antud ebaõige teabe eest; auhinda ei anta välja rahas. Auhinnad ei ole ülekantavad. Auhind 
sõltub saadavalolekust ja korraldaja jätab endale õiguse asendada auhind sarnaste omadustega 
auhinnaga, ilma sellest ette teatamata. 

4.12 Korraldaja otsused kõigis kampaaniat puudutavates küsimustes on lõplikud ja nende üle ei 
hakata kirjavahetust pidama. 

 
5. ANDMEKAITSE 

5.1 Osalejate isikuandmeid kasutatakse käesoleva kampaania raames vastavalt kehtivatele 
isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohastele õigusaktidele ja korraldaja privaatsuspoliitikale, 
mis on leitav aadressil https://ee.ryobitools.eu/footer-links/privacy-policy-1/. Korraldaja jätab 
endale õiguse võtta ühendust kõigi osalejatega, et kinnitada nende isikuandmed. Kahtluste 
vältimiseks loetakse, et iga kampaaniaga seotud sissekanne, nagu on sätestatud punktis 3, 
tähendab, et korraldajale on antud nõusolek kõigi isikuandmete töötlemiseks vastavalt 
isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artikli 4 lõikele 1. 

 
6. ÜLDIST 

6.1 Korraldaja jätab endale õiguse kampaaniat ja käesolevaid tingimusi igal ajal ilma ette teatamata 
tühistada või muuta. Korraldaja teavitab osalejaid kõikidest kampaania muudatustest nii kiirelt kui 
võimalik.   

6.2 Kampaania ja käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Eesti seadusi ning kõik vaidlused 
kuuluvad ainult Eesti kohtute jurisdiktsiooni. 

6.3 Kui mõni käesoleva lepingu klausel on tunnistatakse kehtetuks mistahes valitsuse poolt 
kehtestatud seaduse, eeskirja, korralduse või määruse alusel või pädeva kohtu lõpliku otsuse 
alusel, siis selline kehtetu klausel ei mõjuta nende klauslite kehtivust, mida ei peeta kehtetuks. 

6.4 Niivõrd, kui see on seadusega lubatud, ei kanna korraldaja, tema esindajad või sidusettevõtjad 
mingil juhul vastutust või kohustust maksta võitjale hüvitist või võtta vastutust mis tahes kaotuse, 
kahju, kehavigastuse või surmajuhtumi eest, mis on tekkinud auhinna vastuvõtmise tagajärjel, välja 



arvatud juhul, kui see on põhjustatud korraldaja, tema esindajate või turustajate või nende 
töötajate hooletusest. See ei mõjuta teie õigusaktidega kehtestatud õigusi. 

1. lisa 

1. tabel:  

Alagrupivooru auhind 

KOGUS Toote nimi Tootekood Maksumus € 

1 18V ONE+™ 10 cm klambriga 
akutoitel ventilaator (akuta) 

RCF18-0 31,99  

1 18V ONE+™ 2,5 Ah Lithium+ 
kompaktne aku 

RB1825C 84,99 

1 18V ONE+™ 2,0 A akulaadija RC18120 52,99 

 

2. tabel:  

Kaheksandikfinaalide auhind 

KOGUS Toote nimi Tootekood Maksumus €  

1 18V ONE+™  akutoitel Bluetooth®-
minikõlar (akuta) 

RBTM18-0 54,99 

1 18V ONE+™ 2,5 Ah Lithium+ 
kompaktne aku 

RB1825C 84,99 

1 18V ONE+™ 2,0 A akulaadija RC18120 52,99 

 

3. tabel:  

Veerandfinaalide auhind 

KOGUS Toote nimi Tootekood Maksumus €  

1 18V ONE+™  akutoitel harjadeta 
mootoriga trell-kruvikeeraja (akuta) 

R18DD7-0 129,99 

1 Löögikindlad kaitseprillid RSG01 11,99 

1 18V ONE+™ 5,0 Ah Lithium+ 
kompaktne aku 

RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 5,0 A Lithium+ akulaadija RC18150 64,99 

1 Ryobi® 22 l väike tööriistakott RSSSTB1 24,99 

 

4. tabel:  

Poolfinaalide auhind 

KOGUS Toote nimi Tootekood Maksumus €  



1 
18V ONE+™  37 cm akutoitel 

harjadeta mootoriga muruniiduk 
(akuta) 

RY18LMX37A-0 299,99 

1 Löögikindlad kaitseprillid RSG01 11,99 

1 18V ONE+™ 5,0 Ah Lithium+ 
kompaktne aku 

RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 5,0 A Lithium+ akulaadija RC18150 64,99 

 

5. tabel:  

Finaali auhind 

KOGUS Toote nimi Tootekood Maksumus €  

1 18V ONE+™  akutoitel harjadeta 
mootoriga trell-kruvikeeraja (akuta) 

R18DD7-0 129,99 

1 18V ONE+™  akutoitel 
ekstsentriklihvija (akuta) 

RROS18-0 74,99 

1 18V ONE+™ akutoitel 23 cm 
jõhvtrimmer (akuta) 

RY18LT23A - 0 54,99 

1 18V ONE+™ akutoitel harimootoriga 
varstolmuimeja (akuta) 

RSV18-0 209,99 

1 18V ONE+™ 5,0 Ah Lithium+ 
kompaktne aku 

RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 5,0 A Lithium+ akulaadija RC18150 64,99 

 

6. tabel:  

Peaauhinna loosimise auhind 

KOGUS Toote nimi Tootekood Maksumus €  

1 
18V ONE+™  akutoitel kompaktne 

harjadeta mootoriga trell-
kruvikeeraja (akuta) R18DD5-0 

129,99 

1 18V ONE+™ akutoitel 150 mm 
ketassaag (akuta) R18CS-0 119,99 

1 18V ONE+™ akutoitel kaasaskantav 
USB-laadija (akuta) R18USB-0 31,99 

1 
18V ONE+™ akutoitel suure 

võimsusega täispuhumispump 
(akuta) 

R18VI-0 
52,99 

1 18V ONE+™ akutoitel liimpüstol 
(akuta) RGL18-0 52,99 

1 18V ONE+™  akutoitel kompaktne 
töökohavalgusti (akuta) RLC18-0 42,99 

1 18V ONE+™ 33 cm akutoitel OLM1833B 199,99 



muruniiduk (akuta) 

1 18V ONE+™ akutoitel 23–30 cm 
murutrimmer (akuta) OLT1832 89,99 

1 18V ONE+™ 5,0 Ah Lithium+ 
kompaktne aku RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 2,5 Ah Lithium+ 
kompaktne aku 

RB1825C 84,99 

1 18V ONE+™ 5,0 A Lithium+ 
akulaadija RC18150 64,99 

1 18V ONE+™ 2,5 Ah Lithium+ aku RB1825C 84,99 

  

 


