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KLIENDIKAARDI TINGIMUSED 

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

1. KLIENDIKAARDI SOODUSTUSED 

1.1. MAGAZIIN püsiklientidele on igakuised eripakkumised kõigis MAGAZIIN´i kauplustes 

vastavalt tähistatud toodetele. Lisaks igakuistele eripakkumistele on mitmed tooted 

püsiklientidele püsivalt soodsate hindadega. 

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

E-posti teel saadame infot pakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta juhul, kui olete 

püsikliendiks registreerumisel selleks nõusoleku andnud.  

1.3. Mängud ja loosimised: aeg-ajalt korraldab KPG klientide jaoks erinevaid tarbijamänge ja 

loosimisi. Teabe hetkel toimuvate tarbijamängude ja loosimiste ning nende täpsed tingimused 

on kättesaadavad veebilehel www.magaziin.ee ja MAGAZIIN kauplustes. Loosis osalevad 

kliendid, kes on andnud selleks nõusoleku ja on vähemalt 18-aastased.  

2. KLIENDIKAARDI VÄLJASTAMINE 

2.1. Kliendikaart on ID-kaardi põhine, püsikliendiks registreerumiseks on vajalik ID-kaardi 

sisestamine makseterminali, mille kaudu salvestab programm automaatselt Teie ees- ja 

perekonnanime, isikuoodi ning täidab välja „sünnipäev“.  

2.2. Püsikliendiks registreerumisel kinnitate, et olete tutvunud ja nõustunud Kliendikaardi 

tingimuste ja KPG Andmekaitsetingimustega, mis on kättesaadavad elektrooniliselt veebilehel 

www.magaziin.ee ning paberkandjal kõigis kauplustes. Teie isikuandmed on kaitstud ja 

isikuandmeid töödeldakse ainult vastavalt KPG Andmekaitsetingimustele.  

2.3. Püsikliendiks registreerumisel (so ID-kaardi makseterminali sisestamisel) hakkab Teie ja 

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

vahel kehtima püsikliendileping käesolevates kliendikaardi tingimustes toodud tingimustel. 

2.4. Kliendikaart väljastatakse füüsilisele isikule, kes on vähemalt 16-aastane. Isikule vanuses 16-

17 (k.a) eluaastat väljastatakse kliendikaart, kui vastavat kaarti taotleb alaealise lapse vanem. 

Alaealise lapse vanem kinnitab taotluses alaealise kaardi kasutaja kohta esitatud andmete 

õigsust ja kinnitab, et on tutvunud ja nõustunud KPG Kliendikaardi tingimuste ja 

Andmekaitsetingimustega ning annab nõusoleku alaealise püsikliendi isikuandmete 

töötlemiseks vastavalt KPG Andmekatisetingimustele.  

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 alates esimesest ostust. Soodustuse saamiseks 

tuleb esitada ID-kaart kassas enne ostu eest tasumist. Tagantjärele ei ole võimalik soodustust 

kohaldada.  

4. MUUD TINGIMUSED 

4.1. Kliendikaart on tähtajatu. Teil on igal ajal võimalik püsikliendileping lõpetada teatades 

vastavast soovist Magaziin kaupluses või e-posti teel: kpg@kpg.ee.  

4.2. KPG-l on õigus teha ühepoolseid muudatusi kliendikaardi tingimustes, millest 

teatatakse www.magaziin.ee veebilehe kaudu.  
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