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KLIENDIKAARDI TINGIMUSED 

 

Meil on hea meel pakkuda oma lojaalsetele klientidele MAGAZIIN`i kliendikaarti.  

1. KLIENDIKAARDI SOODUSTUSED 

1.1. Kliendikaart annab kliendikaardi omanikule igakuiseid soodustusi kõigis MAGAZIIN´i 

kauplustes vastavalt tähistatud toodetel. Lisaks igakuistele eripakkumistele on mitmed tooted 

kliendikaardi omanikule püsivalt soodsate hindadega. 

1.2. Sooduskampaaniatega saab tutvuda www.magaziin.ee veebilehel ja MAGAZIIN´i 

kauplustes. E-maili teel saadame infot MAGAZIIN´i pakkumiste, kliendikaardi soodustuste 

ja uudiste kohta juhul, kui olete ankeeti täites selleks soovi avaldanud.  

2. KLIENDIKAARDI VÄLJASTAMINE 

2.1. Kliendikaart väljastatakse füüsilisele isikule, kes on vähemalt 18-aastane ja täidab 

kliendikaardi ankeedi MAGAZIIN´i kaupluses või veebilehel www.magaziin.ee. 

Kliendikaardi väljastamiseks on vajalik märkida vähemalt ees- ja perekonnanimi ning 

sünniaeg.  

2.2. Kaardi taotleja kinnitab ankeedi allkirjastamisega, et on tutvunud ja nõustub Kliendikaardi 

tingimuste ja Privaatsustingimustega, sh isikuandmete töötlemisega vastavalt 

Privaatsustingimustele. Kliendikaardi taotlemisel esitatud isikuandmed on kaitstud ja neid 

töödeldakse ainult kooskõlas Privaatsustingimustega, mis on kättesaadavad www.magaziin.ee 

veebilehel ja MAGAZIIN´i kauplustes.  

2.3. Kliendikaardi ankeedi allkirjastamisel hakkab kliendikaardi kasutaja ja KPG 

Kaubanduse OÜ (reg.kood 11073226, Räpina mnt 15, Võru linn, 65606 Võrumaa) vahel 

kehtima leping käesolevates kliendikaardi tingimustes toodud tingimustel. 

2.4. Kliendikaardi väljastamise tasu on 1 (üks) euro, mis tuleb tasuda MAGAZIIN´i kaupluses. 

MAGAZIIN´i müüja sisestab ankeedis esitatud andmed kaitstud andmebaasi. Kliendikaardi 

tasu võidakse muuta kliendi jaoks soodsamaks alates teatud summas ostu sooritamisest.  

3. KLIENDIKAARDI KASUTAMISE TINGIMUSED 

3.1. Kliendikaart on personaalne. See ei ole mõeldud kasutamiseks teistele isikutele. Isikul saab 

olla korraga üks kliendikaart.  

3.2. Kliendikaarti ei saa kasutada maksevahendina.  

3.3. Kliendikaardi soodustused hakkavad kehtima esimesest ostust alates. Soodustuse saamiseks 

tuleb MAGAZIIN´i kliendikaart esitada kassas alati enne ostu eest tasumist. Tagantjärele ei 

ole võimalik soodustust teha.  

3.4. Kliendikaardi kaotamise, varguse või leidmise korral palume teatada sellest koheselt 

lähimasse MAGAZIIN´i kauplusesse või e-posti teel kpg@kpg.ee ja kliendikaart suletakse.  

3.5. Kaotatud, varastatud või rikutud kliendikaardi asendamiseks uuega tuleb tasuda kliendikaardi 

väljastamise tasu 1 (üks) euro.  

3.6. Leitud kliendikaardist teavitame Teid telefoni või e-posti teel juhul, kui olete vastavad andmed 

meile kliendikaardi ankeeti täites esitanud. Leitud kliendikaardile palume järele tulla 

MAGAZIIN´i kauplusesse hiljemalt 2 kuu jooksul, vastasel korral kliendikaart suletakse.   

4. MUUD TINGIMUSED 

4.1. Kliendikaart on tähtajatu. 

4.2. MAGAZIIN´i kauplusel on õigus teha ühepoolseid muudatusi kliendikaardi tingimustes, 

millest teatatakse www.magaziin.ee veebilehe kaudu. 
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