
 

 

KAMPAANIA- JA TARBIJAMÄNGU TINGIMUSED  

Kampaaniat ja tarbijamängu korraldab TV Play Baltics AS (edaspidi Home3) asukohaga 

Peterburi tee 81, 14115 Tallinn. 

1. Kampaania toimub ajavahemikul 01.03.-31.05.2023. 

2. Kampaania raames liitunud uutele Home3 klientidele on Kodu ja internet pakett 

soodushinnaga 24,99 € / kuu ning standardpaigaldus 0 €. Soodushind 24,99 € / kuu 

kehtib 24 kuud, seejärel rakendub Kodu ja internet paketi tavahind vastavalt kehtivale 

hinnakirjale.  

3. Pakkumine kehtib uutele Home3 teenuste 24-kuulistele lepingutele.  

4. Kodu ja internet paketi soodus- ega tavahind ei sisalda wifi ruuterit. Soovi korral saab 

klient Kodu ja internet paketile lisaks võtta wifi ruuteri igakuise osamaksega  

3,50 € / kuus (osamaksete periood 24 kuud). 

5. Kõigi perioodil 01.03.-31.05.2023 liitunud Kodu+, Kodu+ ja internet, Kodu, Kodu ja 

internet, Starter või Starter ja internet paketiga liitunud klientide vahel loositakse 

16.06.2023 välja Xiaomi Mi Electric Scooter 3 elektriline tõukeratas (edaspidi Auhind). 

Auhinna loosis ei saa osaleda TV3 Grupi töötajad.  

6. Loosimine toimub aadressil Pärnu mnt 67A elektroonilisel viisil, loosimise 

juhuslikkuse tagab juhunumbri generaator. 

7. Auhinna võitjaga võetakse personaalselt ühendust 3 tööpäeva jooksul Home3-le 

esitatud mobiiltelefoninumbri vahendusel. Home3-l on õigus avaldada võtja nimi 
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Home3 kodulehel www.home3.ee. Kui võitjaga ei ole võimalik ühendust saada 3 

tööpäeva jooksul alates loosimisest, on Home3-l õigus loosida välja uus võitja.  

8. Võitjale väljastatakse auhind 1 kuu jooksul peale võitjaga ühenduse võtmist Home3 

Tallinna esindusest tööpäeviti ajavahemikus 10.00 - 16.00 aadressil Pärnu mnt 67A. 

Home3 ei kompenseeri auhinna kättesaamisega seotud kulutusi.  

9. Auhinna väärtust ei maksta osaliselt ega täielikult välja rahas ega vahetata kliendi 

soovil muu asja või teenuse vastu. 

10. Home3’l on õigus kampaania ja tarbijamängu reegleid ning tingimusi ühepoolselt 

muuta ja täiendada, sh muuta vajadusel välja loositavat auhinda, asendades selle 

samaväärse tootega.  

11. Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on kliendil võimalik pöörduda 

Home3’e poole e-maili teel info@home3.ee või kliendiinfotelefonil 6 989 000. 
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