TERVEYSKAISTA OY / ARVONNAN SÄÄNNÖT

Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä
Arvonnan järjestää Terveyskaista Oy, Ilvesvuorenkatu 25, 01900 Nurmijärvi (jäljempänä
”Järjestäjä”).

2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa
olevia, jotka osallistuvat tämän arvonnan järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään.

3. Osallistumisajankohta
Arvontaan voi osallistua arvonnan kampanjasivulla https://www.terveyskaista.fi/osallistuarvontaan-ja-voita/ 19.11.-16.12.2020 klo 00.00 mennessä. Ennen tätä tai tämän jälkeen
vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä.

4. Osallistuminen
Kaikki kampanjasivustolla https://www.terveyskaista.fi/osallistu-arvontaan-ja-voita/ uutiskirjeen
tilanneet osallistuvat arvontaan.

5. Palkinto ja sen arvonta
Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan tuotepaketti (arvo noin. 150 €)
Palkinnon sisältö:
Fiskarsin Hard Face paistinpannu (arvo 89 €)
Fiskarsin veitsisetti (20 €)
Aurinko D 100 µg (19,90 €)
Magnesium sitraatti (9,90 €)
Balanssi (16,90 €)
Arvonta suoritetaan 17.12.2020.
6. Palkinnon luovutus/julkisuus
Palkinnon voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Palkintojen luovutus sovitaan voittajan
kanssa. Mikäli Järjestäjä ei tavoita voittajaa kahden viikon kuluessa virheellisten yhteystietojen tai
muun esteen vuoksi, tai tulee ilmi, että kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai lain
vastaisesti, järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Järjestäjällä on oikeus poistaa kilpailusta
sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai
arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

7. Henkilötiedot ja tietosuoja
Arvontaan osallistuneiden yhteystietoja käsitellään Terveyskaista Oy:n tietosuojaperiaatteiden
mukaisesti. Tutustu tietosuojaselosteeseen arvonnan sääntöjen yhteydessä. Arvontaan osallistujien
yhteystietoja käytetään vain mahdollisesta voitosta ilmoittamiseen, palkinnon toimittamiseen ja
kilpailuun liittyvään viestintään.
8. Palkinnon vaihto
Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

9. Järjestäjän vastuu
Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua
osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä
vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevien palkintojen määrään ja
arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä
mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi. Osallistumalla
kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä.
Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun sivulla.
Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat
noudattamaan näitä palvelun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Osallistuminen ei edellytä
maksua tai ostamista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Lisätietoja:
Terveyskaista Oy, Mika Rantanen, mika.rantanen@terveyskaista.fi, puh. 010 3201250

