
Kogukonnaprogrammi üldtingimused 

• Püsiannetusega saavad liituda vaid Alexela Kodukaardi kliendid 

• Püsiannetusega saad liituda läbi Alexela iseteeninduskeskkonna 

• Püsiannetuse valiku puhul (-1 senti liitrilt) väheneb Sinu kütuse baassoodustus igalt tangitud 

liitrilt. Näiteks, kui Sinu baassoodustus on -4 senti igalt tangitud kütuse liitrilt, siis Kogukonna 

programmiga liitudes on edaspidi Sinu soodustuseks -3 senti liitrilt, 1 sent liigub puude 

istutamisse.  

• Alexela lisab igalt Sinu tangitud liitrilt omalt poolt 1 sendi veel juurde (Koos Alexela panusega 

läheb igalt Sinu tangitud liitrilt 2 senti puude toetuseks) 

• Registreeri kütuse tankimisel alati oma Kodukaart, et Sinu panus kajastuks ka isiklikus 

statistikas, mida saad vaadata iseteeninduskeskkonnas. 

• Üld- ja isiklikstatistika uueneb veebilehel kalendripäeva vahetumisega 

• Annetuse valuutaks on euro 

• Püsiannetust saab lõpetada igal ajal võttes ühendust meie klienditeenindusega 

alexela@alexela.ee või telefonil +372 629 0000. Muudatus jõustub järgnevast 

kalendripäevast. 

• Puid istutatakse 2x aastas (kevadel ja sügisel) kindlas mahus, mis tekib vastavalt liitujate 

arvule.  

• Puid istutavad Alexela lepingulised partnerid.  

• Annetatud summat ja puid ei ole võimalik programmist lahkudes endale saada 

• Iga annetatud 25 sendi kohta istutatakse 1 puu 

• Iga annetatud sent läheb üksnes ja ainult Kogukonnaprogrammi 

• Kui püsiannetuse lõpetamisel on alles jäänud annetuse summa väiksem kui 1 puu hind ehk 25 

senti, siis ei kuulu summa tagastamisele vaid suundub ühisossa 

• Alexela teavitab Sind kord kvartalis e-kirja vahendusel,  kui suur on Sinu panus puude 

istutamisse. 

• Püsiannetusest loobumisel edastatakse Sulle e-kirja vahendusel info, millise panuse oled 

Kogukonna programmi andnud. 

Privaatsus 

1. Kliendiandmeid töödeldakse turvaliselt ning turvalisuse tagamiseks kasutatakse vajalikke ja 

asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid.  

2. Juhul kui Sina ei ole andnud täiendavat otseturunduse nõusolekut, siis edastame Sinule üksnes seda 

infot, mis on seotud kogukonnaprogrammiga (nt mitu puud sinu raha eest on istutatud) või milleks 

meid kehtiv seadus kohustab.   

3. Alexela järgib isikuandmete töötlemise kehtivaid Eesti ja EL õigusakte ning rohkem infot Sinu õiguste 

kohta isikuandmete töötlemisel leiate siit.  
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