
Osta septembris AbeStorest vähemalt 1 Blå Band toode ja võid võita Ariete Ariete B-taste sous vide.   

Sous vide, mis tähendab prantsuse keeles “vaakumis”, viitab toidu vaakumiga sulgemisele kotis ja 

seejärel veenõus väga täpse temperatuuriga keetmisele. See tehnika annab tulemusi, mida pole ühegi 

teise küpsetusmeetodi abil võimalik saavutada. Professionaalide poolt aastakümneid kasutanud lihtne 

ja kättesaadav tehnika välistab üleküpsetatud, kuivatatud toidu ja tagab servast servani täiuslikkuse 

iga kord, kui süüa valmistate! Ariete B-taste sous vide võimaldab madalal temperatuuril toidu 

valmistamist, et pakkuda teile kõige hõrgumat ja maitsvat toitu. 

Sous vide’ga valmistamine on lihtne, kui järgite 3 lihtsat sammu: 

1. Paigaldage seade veenõusse ja määrake aeg ning temperatuur vastavalt soovitud õrnuse tasemele. 

2. Pange toit suletavasse kotti ja kinnitage see anumasse. 

3. Toidule lõppviimistluse andmiseks pruunistage, grillige või röstige seda, et lisada krõbe kuldne 

väliskiht. 

 

Perioodil 01.09 – 30.09.2020 toimub tarbijamäng AbeStore e-poes, mida korraldab AbeStock AS 

registrikoodiga: 10344545, asukoht Mustjuure 9, 10618,Tallinn, e-post info@abestock.ee, 6988251 

(edaspidi Korraldaja). 

Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik 

kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele 

kohustuslikud. 

 

Kampaania reeglid:  

  

Kampaanias osalemiseks ning auhindade võitmiseks tuleb osta AbeStore e-poest vähemalt 1 Blå Band 

toode. Iga ost läheb arvesse ainult üks kord. Ostude koguarv ühe osaleja kohta ei ole piiratud. 

  

Kampaanias osalevad kõik allpool olevas nimekirjas nimetatud loetletud Blå Band toote ostud, mille 

kuupäev jääb ajavahemikku 01.09 kuni 30.09.2020. 

 

7322550038306 Band Itaalia pajaroog 150g laktoosivaba 

7322550038290 Blå Band Red Thai pajaroog 123g 

7322550038313 Blå Band Hawai pajaroog 195g laktoosivaba 

7322550038320 Blå Band Mehhiko pajaroog 188g laktoosivaba 

7322550038344 Blå Band Tex Mex pajaroog 193g laktoosivaba 

7322550038337 Blå Band Napoli pajaroog 170g laktoosivaba 

7322550038450 Blå Band Mehhiko täistera pajaroog laktoosivaba 176g 



7322550035947 Blå Band Itaalia täistera pajaroog XL 265g laktoosivaba 

7322550038283 Blå Band Indian Korma pajaroog laktoosivaba 164g 

7322550035589 Blå Band Red Curry nuudli topsiroog 64g 

7322550035565 Blå Band Creamy Carbonara pasta topsiroog 70g 

7322550035558 Blå Band Tasty Bolognese pasta topsiroog 70g 

 7322550035572 Blå Band Veggie Couscous topsiroog 70g 

Kampaanias osalejad, kes on täitnud kampaania tingimused ja kelle andmed on korrektselt täidetud, 

osalevad loosimises, milles loositakse välja 3 Ariete B-taste sous vide auhinda väärtuses 357 eurot. 

  

Võitjad loositakse hiljemalt 9.10.2020 ning võitjatega võetakse AbeStock poolt kontaktandmetel 

(telefon, e-post) ühendust 5 tööpäeva jooksul. 

  

Juhul, kui võitja ei ole kättesaadav (ei vasta kõnele ja/või e-kirjadele) 10 tööpäeva jooksul, kaotab ta 

õiguse auhinnale. 

  

Auhindu väljastatakse võitjatele kuni 15.11.2020 isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID-

kaart) alusel AbeStock AS  kontorist aadressil Mustjuure 9, Tallinn, tööpäevadel kella 9.00–17.00. 

  

Alternatiivina auhinnad saadetakse AbeStore e-poe valduses oleva info kohaselt kampaania võitjatele.  

Võitjalt palutakse informatsiooni asukoha kohta, kuhu auhind saata, samuti nõusolekut tema 

isikuandmete (nimi, aadress, telefon) edastamiseks transpordifirmale (kullerile) 

Auhind toimetatakse võitjani kullerteenuse või pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires 

ühekordse tarnega. Võitja peab võtma auhinna vastu. Võitja, kes jätab auhinna vastu võtmata, kaotab 

õiguse auhinnale. 

Võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas. Võitjal on õigus 

auhinnast loobuda andes sellest Korraldajale kirjalikult teada. Sellisel juhul loositakse uus võitja. 

  

Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Auhindade 

väljaandmisega seotud maksud tasub Korraldaja. 

  

Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine 

vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele 

meedia vahendusel. 

  



Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult AbeStock 

AS Mustjuure 9, Tallinn või e-posti aadressile info@abestock.ee. 

  

 


