Arvonnan säännöt
Posti järjestää Facebook -arvonnan, jossa voi voittaa postimerkkiarkin kommentoimalla Postin
Facebook-sivuilla arvontaan liittyvää julkaisua. Palkintoja arvotaan 5 kpl.
1. Arvonnan järjestäjä
Posti Group Oyj, Viestintä, PL 1, 00011 POSTI.
2. Arvonnan päättymispäivä
Osallistumisaika alkaa arvonnasta kertovan postauksen julkaisusta Postin Facebook-sivulla ja
päättyy 17.5.
3. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan kommentoimalla Postin Facebook -sivulla julkaistavaa arvontajulkaisua.
Kaikki ko. julkaisua kommentoineet osallistuvat arvontaan. Arvontaan voivat osallistua kaikki
Suomessa asuvat henkilöt. Osallistuminen edellyttää näiden arvonnan sääntöjen hyväksymistä.
Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista.
Postilla on oikeus sulkea arvonnan ulkopuolelle henkilö, joka rikkoo arvonnan sääntöjä tai käyttää
muuten epärehellisiä keinoja. Arvontaan osallistujat vastaavat kommenttien sisällöstä. Posti
pidättää oikeuden poistaa asiatonta tai loukkaavaa sisältöä sisältävät kommentit.
4. Arvonnan suorittaminen ja palkintojen toimitus
Arvonta suoritetaan arvonta-ajan jälkeen kaikkien määriteltyinä aikana julkaisua kommentoineiden
kesken. Voittajaan ollaan yhteydessä Facebookin yksityisviestillä. Pyynnöstä voittajan tulee
toimittaa Postille yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten. Palkinnot toimitetaan postitse
voittajalle. vastaanottamisessa. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Postille antamiensa
yhteystietojen oikeellisuudesta.
5. Arvonnan palkinnot
Arvonnan palkintoina arvotaan 5 kpl postimerkkiarkkeja. Yhden palkinnon arvo on 13 euroa.
Postilla on oikeus julkaista voittajien nimet eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.
Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Posti vastaa mahdollisesta arpajaisverosta ja palkinnon
postittamisesta voittajille. Voittajat vastaavat itse kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen
toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.
6. Arvonnan järjestäjän vastuu
Posti vastaa tähän arvontaan liittyvistä vaatimuksista enintään kampanjan kohteena olevan
palkinnon määrällä. Postia ei voida pitää vastuussa odottamattomista olosuhteista aiheutuvasta
kilpailun tai sen palkinnon peruuttamisesta, lykkäämisestä tai muuttamisesta. Posti varaa oikeuden
sääntöjen muutoksiin ja kilpailun päättämiseen milloin tahansa. Tällaiset muutokset tulevat
voimaan heti, kun ne on ilmoitettu kilpailun osallistujille Postin Facebookissa.
7. Muut ehdot
Posti pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin,
palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista
ilmoitetaan Postin Facebook-sivulla.
Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity
Facebookiin. Jos voitat, annat yhteystietosi Postin käyttöön, etkä Facebookille. Arvontaan
osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä
vastuista ja vaatimuksista.

