
 
Kampaania „Espressomasin kontoris  testimiseks“ reeglid 
 

1. KORRALDAJA 
„Espressomasin kontoris testimiseks“ kampaania korraldab KAFO OÜ, äriregistrikood 
10236597, asukoht A.H Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn. Kampaania viiakse läbi kooskõlas 
käesolevate reeglitega. Korraldajal on õigus reegleid täiendada või muuta teatades sellest 
veebilehel www.kafo.ee ning KAFO OÜ Tallinna ja Tartu müügisaalis. 

2. KAMPAANIA KIRJELDUS 
Kampaania eesmärk on anda võimalus tasuta testida JURA profesionaalseid  mudeleid WE8, 
XJ9, GIGA X3 (edaspidi Seade) kuni kaheks nädalaks. Peale 14 kalendripäeva möödumist 
kohustub osaleja (edaspidi Klient) Seadme kampaania korraldajale tagastama. 

3. OSALEMISKRITEERIUMID 
Kampaanias saavad osaleda kõik juriidilised isikud, kes on registreeritud Eesti Vabariigi 
äriregistris. Klient peab kampaanias osalemiseks sõlmima korraldajaga rendilepingu. 
Kampaanias saab osaleda vaid üks kord.  
NB! Testimiseks antavaid Seadmeid on piiratud arv, mistõttu suure nõudluse korral tuleb 
huvilistel arvestada ooteajaga. 

4. KAMPAANIA KESTUS 
„Espressomasin kontoris testimiseks“ kampaania algab 25. september 2017 ja kestab kuni 31. 
detsember 2017. 

5. TERRITOORIUM 
Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil. 

6. KAMPAANIA KORRALDAJA VASTUTUS 
Kampaania korraldaja kohustub tegema kõik endast oleneva, et Klient saaks testimiseks puhta, 
töökorras ja komplektse masina. Kampaania korraldaja kohustub enda kulul kõrvaldama tootja 
süül tekkinud tehnilised vead. 

7. KAMPAANIAS OSALEJA (Kliendi) VASTUTUS 
Klient kohustub testimiseks saadud Seadet kasutama heaperemehelikult ning korrektselt. 
Klient tagab Seadme kõikide osade säilimise ja korrasoleku (seal hulgas kõik Seadme 
eemaldatavad detailid). Klient kohustub tasuma enda tekitatud kahjustused Seadmele 
(korpuse detailid ja masina küljest ära käivad osad) kampaania korraldaja poolt esitatud arve 
alusel arvel märgitud tähtajaks, maksimaalselt Seadme väärtuses (kui Seadet ei tagastatud või 
see on tagastamise hetkeks kasutuskõlbmatu).  

8. KAMPAANIA KORRALDAJA ÕIGUS 
Juhul, kui Klient ei tasu korraldaja poolt punktis 7 toodud põhjustel esitatud arvet tähtaegselt, 
on korraldajal õigus Klienti eelnevalt teavitades võlgnevused ühepooselt üle anda võlgnevuste 
väljanõudmistega tegelevatele kolmandatele isikutele. 

9. MUUD SÄTTED 
Reeglites ja Üleandmis-vastuvõtmise aktis reguleerimata olukorrad lahendatakse vastavalt 
Eesti Vabariigi seadustele.  
Osalejad saavad lisainformatsiooni telefonilt +372 651 88 50 

 

http://www.kafo.ee/

