Osallistumisehdot
1. Osallistumalla kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kampanjan
osallistumisehtoja. Jos kampanjaan liittyvän mainosmateriaalin ja näiden
osallistumisehtojen välillä on ristiriitaa, nämä ehdot menevät edelle.
2. Kampanjaan voivat osallistua yli 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt.
Kampanjaan eivät voi osallistua tämän kampanjan järjestämiseen, suunnitteluun
tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät tai heidän perheenjäsenensä.
3. Kampanjaan

edellyttää

osallistuminen

toimivaa

internet-yhteyttä,

sähköpostiosoitetta sekä matkapuhelinnumeroa.
4. Osallistujien katsotaan hyväksyneen myös kampanjasivuston ehdot sekä
rekisteriselosteen,

jolla

osallistuminen

tapahtuu.

Nämä

tiedot

löytyvät

täältä: www.skil-promo.com/privacy ?
5. Järjestäjä

pidättää

itsellään

osallistumiskelpoisuutensa.

oikeuden
Mikäli

vaatia

voittajan

osallistujia
ei

todistamaan

katsota

olevan

osallistumiskelpoinen, järjestäjällä on oikeus jakaa palkinto toiselle osallistujalle ja
vaatia jo myönnetty palkinto takaisin.
Osallistuminen
6. Kilpailuaika alkaa 1.4.2021 klo 00:01 ja päättyy 31.5.2021 klo 23.59.
7. Kilpailuun osallistuminen edellyttää:
o

SKIL Suomi Facebook -sivusta tykkäämistä, kilpailusta tykkäämistä sekä
kilpailupostauksen kommentointia.

8. Muulla tavalla tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä.
9. Minkä tahansa automaattisen järjestelmän käyttäminen on kielletty kampanjaan
osallistuttaessa. Kaikki osallistumiset, joissa on hyödynnetty kyseisesten
järjestelmien käyttöä (tai vaikuttavat tehdyn niillä) voidaan hylätä. Myös kaikki
lukukelvottomat, puutteelliset tai vilpilliset osallistumiset voidaan hylätä.
10. Osallistumiskerrat on rajattu yhteen osallistumiseen per henkilö. Osallistuja voi
myös voittaa vain kerran riippumatta osallistumiskertojen määrästä.

Voittajat
11. Kolme (3) voittajaa arvotaan kaikkien osallistuneiden joukosta.
12. Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti viimeistään 7.6.2021 Facebookissa.
13. Palkinto toimitetaan voittajille postitse ilmoitettuun osoitteeseen.
14. Jos voittajiin ei saada yhteyttä sähköpostitse, tai voittajat eivät toimita pyydettäviä
toimitus- tai muita tietoja, järjestäjä pidättää itsellään oikeuden antaa palkinto
toiselle osallistujalle.
15. Jos voittaja ei lunasta palkintoa määräaikaan mennessä, järjestäjä pidättää
itsellään oikeuden uuden arvonnan järjestämiseen tai uuden voittajan valintaan
muulla tavoin.
Palkinnot
16. Voittajien kesken arvotaan yksi (1) sähköinen maastopyörä (arvo 249,99€) sekä
kaksi (2) minijääkaappia (arvo 249,99€).
17. Palkintoja ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi.
18. Järjestäjä tai sen tytäryhtiöt eivät anna palkinnoille takuita.
Yleistä
19. Osallistuessaan kilpailuun osallistuja suostuu siihen, että voittaessaan hänen
tietojaan (mukaanlukien nimi ja valokuva) voidaan käyttää kilpailuun liittyvissä
materiaaleissa ilman korvausta. Tähän sisältyy voittajien nimien julkistaminen
verkkosivustollamme

www.skil-promo.com

ja

kaikissa

viestintämateriaaleissamme (sisäisissä ja ulkoisissa) 1.3.2013–31.5.2022.
20. Tiedot voittajista ovat saatavissa kuukauden ajan kilpailun päättymisestä
osoitteessa

www.skil-promo.com.

Tiedot

voi

pyytää

myös

lähettämällä

postimerkillä ja palautusosoitteella varustetun kirjekuoren osoitteeseen: The SKIL
B.V., Konijnenberg 62 4825 BD Breda, The Netherlands
21. Mikäli järjestäjä ei kykene toimittamaan palkintoa näiden ehtojen mukaisesti
itsestään riippumattomista syistä, järjestäjä pidättää itsellään oikeuden toimittaa
vastaavanlainen ja -arvoinen palkinto.
22. Jos paino- tai muu virheen takia voittajia tulee enemmän kuin on palkintoja,
järjestäjä pidättää itsellään oikeuden jakaa olemassa oleva palkinto valitsemalla

toinen voittaja, järjestämällä uusi arvonta tai jakamalla palkinto tai sen arvo
voittajien kesken.
PARAGRAPHS 31 AND 34 CONTAIN DATA PROTECTION WORDING –
PLEASE READ CAREFULLY

23. Järjestäjä kerää ja käsittelee vain voittajien henkilökohtaisia tietoja, ja ne
annetaan järjestäjien edustajille ja tytäryhtiöille vain niiltä osin, kuin on tarpeen
kilpailun toteuttamiseksi ja palkintojen jakamiseksi. Jos osallistujat eivät anna
tietoja, joita vaaditaan osallistumista varten, he eivät voi osallistua kilpailuun.
24. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa, peruuttaa, lopettaa tai keskeyttää kilpailun
kokonaan tai osittain, jos se uskoo, että kilpailua ei voida toteuttaa näiden ehtojen
mukaisesti. Sama koskee virusta, tietokonevirhettä, luvatonta toimintaa tai mitä
tahansa syytä, joka voi vaikuttaa kilpailun hallinnointiin, turvallisuuteen,
puolueettomuuteen tai normaaliin kulkuun.
25. Järjestäjä tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa olosuhteista, tappioista,
epäonnistumisista
kuulumattomista

tai

viivästyksistä,

tapahtumista,

jotka

kuten

johtuvat

valitun

heidän

toimittajan

hallintaansa

toiminnasta

tai

laiminlyönnistä, joka aiheuttaa kilpailun häiriintymisen tai palkinnon katoamisen
tai vahingoittumisen kuljetuksen aikana.
26. Jokainen osallistuja, joka osallistuu tai yrittää osallistua kilpailuun tavalla, joka
järjestäjän

mukaan

on

näiden

ehtojen

vastainen

tai

luonteeltaan

epäoikeudenmukainen muille osallistujille (mm. huijaaminen, hakkerointi, petos
tai muut epäreilut pelikäytännöt ja häirintä) voidaan hylätä järjestäjän oman
harkinnan mukaan. Lisäksi, jos tällaiset toimet ovat merkittävästi häirinneet
kilpailua, järjestäjä voi oman harkintansa mukaan muuttaa kilpailua siltä osin kun
se katsoo tarpeelliseksi syntyneiden ongelmien ratkaisemiseksi.
27. Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä siitä neuvotella.
28. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Suomen tuomioistuimilla on
yksinomainen toimivalta käsitellä kilpailun tai näiden ehtojen yhteydessä
syntyneitä riitoja tai vaatimuksia.
Kilpailun järjestäjät:

•

SKIL B.V., Konijnenberg 62 4825 BD Breda, The Netherlands

•

Loyaltic Oy, Kalevankatu 3 B 24, 00100 Helsinki

Please do not send entries to this address.

