Rekisteröidy NetPostiin TAULUTV-kampanjatunnuksella ja voita 42” taulutelevisio itsellesi!
Arvonnan säännöt
Itella Oyj järjestää 26.4. – 31.5.2010 NetPosti-kampanjan, jossa on voittoina 1 kpl 42” –taulutelevisio, 2 kpl tallentavia digibokseja
ja 2 kpl iPod nano –soittimia.
1. Arvonnan järjestäjä
Itella Oyj, PL 1, 00011 ITELLA.
2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä
Arvontaan voi osallistua 26.4. – 31.5.2010.
3. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistuvat kaikki, jotka rekisteröityvät NetPosti-palveluun osoitteessa www.netposti.fi ajalla 26.4. – 31.5.2010.
lisäämällä rekisteröitymisen yhteydessä kampanjatunnuksen TAULUTV. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai
vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen arvonnan ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Osallistumisoikeutta ei
kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
Osallistuminen edellyttää näiden arvonnan sääntöjen hyväksymistä.
Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja käytetään vain arvontaan liittyvään yhteydenpitoon ja tarpeettomat tiedot
hävitetään arvonnan jälkeen. Tietoja ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Arvontaan voi osallistua myös lähettämällä 1.lk postimerkillä varustetun postikortin osoitteeseen: Itella Oyj,
Markkinointi/NetPosti, PL 7, 00011 ITELLA. Kortissa tulee olla tieto ”NetPostin taulu tv-kampanja” sekä omat yhteystiedot:
nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Postikortin tulee olla perillä em. osoitteessa viimeistään 30.5.2010.
4. Arvonnan suorittaminen ja voittajien julkistaminen
Arvonta suoritetaan 9.6.2010. Arvonnan suorittaa Itella Oyj:n Markkinointi ja arvonta toteutetaan Itella Oyj:n toimitiloissa
Helsingissä.
Mikäli arvonnan järjestäjä ei tavoita voittajaa 14 päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamaton voitto arvotaan
uudelleen arvonnan järjestäjän määräämin ehdoin.
Voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostitse tai postitse. Voittajan nimi julkaistaan osoitteessa www.netposti.fi arvonnan
toteutuksen jälkeen. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat myöntävät Itella Oyj:lle oikeuden käyttää arvonnan voittajan
nimeä eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.
5. Palkinto
Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan 1 kpl 42” –taulutelevisio, 2 kpl tallentavia digibokseja ja 2 kpl iPod nano –soittimia.
Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Voittaja vastaa itse kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä
kustannuksista. Itella Oyj vastaa arpajaisverosta.
6. Arvonnan järjestäjän vastuu
Itella Oyj rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa arvonnan
järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon
lunastamisesta tai sen käyttämisestä.
7. Sääntöjen muuttaminen
Arvonnan järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä arvonnan sääntöjä.

