
G4S Koduvalve kampaania 2018 

1. G4S Koduvalve kampaania (edaspidi: kampaania) toimub 09.–15.04.2018. Kampaania korraldab 

AS G4S Eesti asukohaga Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn. 

2. Kampaania ajal G4S Koduvalve täisteenuse või kombineeritud teenuse pakkumise võtnud 

kliendid saavad Koduvalvega liitumisel kingituseks robottolmuimeja iRobot Roomba 616, 

väärtusega 349€ (edaspidi: kampaaniakingitus). 

3. Kampaania raames pakkumise küsinud klient peab kingituse saamiseks Koduvalve lepingu 

sõlmima hiljemalt 31.05.2018. 

4. Kampaaniakingitus väljastatakse kliendile pärast valvesüsteemi paigaldust ja G4Si 

juhtimiskeskusega ühendamist G4Si tehniku poolt. Kui klient on soovib kampaaniakingituseks 

muud iRoboti toodet, siis väljastatakse vautšer, mille saab vahetada teise mudeli vastu iRoboti 

ametliku maaletooja Aatel Trade OÜ esinduses (Laki 25, Tallinn) ajavahemikul 09.04. –

30.06.2018. 

5. Kampaaniakingituseks olevatele toodetele annab garantii maaletooja (Aatel Trade OÜ). 

6. Kampaania soodustus laieneb vaid objektidele, mis ei ole olnud enne kampaania algust G4Si 

valves vähemalt kolme kuu jooksul. 

7. Klient peab valvesüsteemi paigalduse ja G4Si juhtimiskeskusega ühendamise võimaldama 

hiljemalt 30.06.2018. 

8. Kampaania korral kehtib 48-kuune kliendikohustus. Kui lepingut soovitakse lõpetada varem, 

tuleb tasuda kingituse maksumus ja muud lepingust tulenevad kohustused. 

9. Kampaania päringud tehakse kodulehe kaudu www.g4s.ee, e-posti teel: teenindus@ee.g4s.com, 

telefonil 1911 või läbi G4Si koduvalve teenustekalkulaatori: www.g4s.ee/koduvalvekalkulaator, 

kus tuleb valida täisteenus või kombineeritud teenus ja kliendikohustuseks vähemalt 48 kuud. 

10. G4S Koduvalve täisteenuse puhul on tegemist teenusega, mil häire korral sõidab G4Si 

patrullekipaaž viivitamatult sündmuskohale. Kohapeal vaadatakse objekt üle ja antakse 

olukorrast teada kliendi kontaktisikule, vajadusel politseile, päästeteenistusele või mõlemale. 

Väljasõidutasu sisaldub teenuse kuutasus (v.a eraldi tasustatavad häired). 

11. G4S Koduvalve kombineeritud puhul on tegemist teenusega, mil häire korral võtab G4Si 

juhtimiskeskus määratud kontaktisikuga viivitamatult ühendust, selgitamaks välja patrullekipaaži 

reageerimise vajalikkus. Patrullekipaaži väljakutse tasu on alates 16 eurot. 

12. Kampaania pakkumisele lisaks teisi soodustusi ei rakendata. 

13. Osalejate isikuandmed on salastatud ning neid kasutatakse ainult kampaaniaga seotud 

toimingutes. 

14. Kampaaniakingitust ei maksta välja rahas ega vahetata teiste soodustuste vastu. 

15. Korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt 

katkestada, teavitades sellest viivitamatult meedia vahendusel. 

16. Kampaanias ei või osaleda AS G4S Eesti töötajad. 

17. Lisainformatsiooni saab kampaania kohta telefonil 651 1800 ja e-posti aadressil 

teenindus@ee.g4s.com või veebiaadressilt www.g4s.ee. 
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