Postin mobiilisovelluksen lähetyksenseuranta – kampanja
Lähetyksenseuranta – kampanja toteutetaan Postin mobiilisovelluksessa. Kampanjaan pääsee
osallistumaan seuraavasti:
-

Lataa Postin mobiilisovellus puhelimesi sovelluskaupasta, jos sinulle ei ole vielä sovellusta
käytössäsi.
Rekisteröidy asiakkaaksi kirjatumalla palveluun ohjeiden mukaan.
Ota automaattinen lähetyksenseuranta käyttöösi tai käytä lähetyksenseurantaa syöttämällä
pakettisi lähetystunnus palveluun.
Olet automaattisesti mukana kampanjassa, kun seuraat lähetyksesi kulkua sovelluksella
kirjautuneena asiakkaana.
Kampanjaa voi osallistua vain seuraamalla lähetystä sovelluksessa.

Kampanjan säännöt
Posti Oy järjestää 5.10. – 19.10.2015 Postin mobiilisovelluksen lähetyksenseuranta-palvelun kampanjan,
jossa palvelua kirjautuneena asiakkaana käyttävä voi voittaa yllätyspalkinnon.
1. Kampanjan järjestäjä
Posti Oy, Paketti- ja logistiikkapalvelut, markkinointi, PL 4, 00011 POSTI.
2. Kampanjan alkamis- ja päättymispäivä
Kampanja-aika 5.10.–19.10.2015
3. Kampanjaan osallistuminen
Kampanjaan osallistuminen tapahtuu käyttämällä Postin mobiilisovelluksen lähetyksenseuranta –
palvelua kirjautuneena asiakkaana. Posti arpoo kampanja-aikana päivittäin ajalla 6.10. – 19.10. aina
edellisenä päivänä palvelua käyttäneiden joukosta yhden voittajan. Voittajalle kerrotaan voitosta
sähköpostilla, mikäli sähköpostiosoite löytyy asiakkaan rekisteröitymistiedoista. Mikäli voittajaa ei
tavoiteta arvontapäivänä tai sitä seuraavana päivänä klo 12 mennessä, arvotaan uusi voittaja ko. päivän
palvelua käyttäneiden joukosta.
Voittajien etunimet ja asuinpaikkatiedot (kaupunki) julkaistaan Postin FB-sivuilla sekä Twitterissä
kampanja-aikana, mikäli voittaja hyväksyy julkaisun. Hyväksyntä pyydetään voittajalta sähköpostissa,
jossa voitossa ilmoitetaan. Kampanjaan osallistuneiden henkilötietoja käytetään vain kampanjaan
liittyvään yhteydenpitoon ja tarpeettomat tiedot hävitetään kampanjan jälkeen. Tietoja ei käytetä tai
luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan
järjestelyjen kanssa.
4. Arvonnan suorittaminen ja palkintojen toimitus

Palkintojen arvonta suoritetaan päivittäin 6.10. – 18.10. välisenä aikana aina edellisenä päivänä
lähetystenseuranta –palvelua käyttäneiden joukosta. Voitosta ilmoitetaan voittajalle sähköpostilla,
mikäli sähköpostiosoite löytyy asiakkaan rekisteröitymistiedoista. Voiton lunastaminen edellyttää, että
voittaja ilmoittaa yhteystietonsa (nimi, osoite ja matkapuhelinnumero) kampanjan järjestäjälle
vastaamalla saamaansa sähköpostiin arvontapäivänä tai arvontapäivää seuraavana päivänä klo 12
mennessä. Palkinnot toimitetaan voittajille siihen osoitteeseen, minkä voittaja ilmoittaa kampanjan
järjestäjälle vastaamalla saamaansa sähköpostiin.
5. Kampanjan palkinnot
Kampanjan palkintoina arvotaan yllätyspalkintoja. Palkintojen arvot ovat 5 – 20 €. Palkintoja arvotaan
kampanja-aikana yhteensä 14 kappaletta. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Posti Oy vastaa mahdollisesta
arpajaisverosta. Voittaja vastaa itse kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen
liittyvistä kustannuksista.
6. Kampanjan järjestäjän vastuu
Posti Oy vastaa tähän arvontaan liittyvistä vaatimuksista enintään kampanjan kohteena olevan
palkinnon määrällä.

