
SÜGISKAMPAANIA 2020  

 

Kampaania toimumise aeg  
Kampaania toimub ajavahemikus 31.08-20.09.20 (k.a.).  

 

Kampaania eesmärk. 
Pärnu Rannastaadioni perioodikaartide müük sügiseseks hooajaks hinnakirjast soodsama hinnaga, läbi mille 

tagada stabiilsem ja pikem kliendisuhe. Saada ja koguda perioodikaardiga püsikliendilt infot ja tagasisidet 

meie poolt pakutava teenuse kohta, seda nii jooksvalt, aga kindlasti perioodikaardi lõppemisel, mille põhjal 

parendada Pärnu Rannastaadioni poolt pakutavat  teenust. 

 

Üldtingimused 
Kampaania üldtingimused on dokument, mis reguleerib Pärnu Rannastaadioni poolt korraldatava kampaania 

põhimõtteid ja reegleid ning mis on kõigile kampaanias osalejatele kohustuslik.  

Pärnu Rannastaadionil on kahte tüüpi perioodikaarte: 

 10-korra kaart 

 3 kuu kaart 

Perioodikaarte on võimalik soetada järgnevalt:  

 Kliendil on võimalik osta perioodikaarte kampaania toimumise ajal kehtivate järgmiste hindaega: 

o 10-KORRA KAART, hinnaga 23€ (tavahind 29€); 

o 3-KUU KAART, hinnaga 49€ (tavahind 70€) 

 Üks inimene saab osta e. ühele ID-kaardile saab laadida, maksimaalselt 2 perioodikaarti, mille 

viimane kehtivuse kuupäev võib olla hilisemalt 20. märts 2021. Perioodikaarti/-e saab osta järgneval 

kujul: 

o 1x 10-KORRA KAART 

o 1x 3-KUU KAART  

o 3-KUU KAART + 3-KUU KAART  

o 10-KORRA KAART + 10-KORRA KAART 

o 3-KUU KAART + 10-KORRA KAART  

 Viimati kehtima hakkava perioodikaardi kasutusaeg peab algama hiljemalt 20. detsember 2020. 

 Kui klient soovib oma ID-kaardile laadida rohkem kui 2 perioodikaarti, on tal võimalik seda teha 

alates 21. september 2020 ning seda kehtiva hinnakirja järgi.  

 

Muu informatsioon 
 Perioodikaart võimaldab kasutada Pärnu Rannastaadioni jõusaali ja staadioni (sh. inventar) ning 

riietusruumi ja sauna, kuid ei sisalda muid eraldiseisvaid või –pakutavaid teenuseid (nt. 

rühmatreeningu-, personaaltreeneri teenus). 

 Korraldajal jääb õigus muuta kampaania reegleid, teavitades sellest eelnevalt avalikkust läbi mõne 

massimeediakanali. 

 Kõik kampaanias kasutatud reklaammaterjalid on illustreeriva loomuga.  

 Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus kampaania 

katkestada, teatades sellest koheselt meediakanalites vahendusel.  

 Korraldaja loeb vääramatuks jõuks asjaolu, mida Korraldaja ei saa mõjutada ja mõistlikkuse 

põhimõttest lähtudes ei saa temalt oodata, et ta kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga 

arvestaks või seda väldiks.  

 

Kampaania korraldaja  
Kampaania korraldajaks on Pärnu Rannastaadion (edaspidi Korraldaja), aadress Ranna pst 2, Pärnu, 

www.rannastaadion.ee.  

http://www.rannastaadion.ee/

