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Utlottningens regler
Posti ordnar 20.9–5.11.2017 en utlottning där man kan vinna ett resepresentkort på 500 euro för resor i
Finland. Deltagande förutsätter att reglerna för utlottningen godkänns.
1. Utlottningen arrangeras av Posti Group Oyj, Kommunikation, PB 1, 00011 POSTI.
2. Datum då kampanjen börjar och slutar: 20.9–5.11.2017
3. Deltagande i utlottningen
Alla som bor i Finland kan delta i utlottningen. Delta i utlottningen genom att skriva namn- och
adressuppgifter på den gemensamma gratulationen för jubileumsåret på adressen posti.fi/suomi100
(onnittelesuomea.fi) och ange dina kontaktuppgifter på den nätblankett som öppnas efter att du har
skickat gratulationen.
Alla kan delta i utlottningen endast en gång. Flera deltaganden av samma person tas bort. Deltagaren
ska ange alla uppgifter som begärs på deltagandeblanketten. Uppgifterna används endast för att utse en
vinnare i utlottningen.
Utlottningens arrangör ansvarar inte för deltagande via nätet som av tekniska orsaker inte har kommit
fram. Posti har rätt att utesluta en person från utlottningen om han eller hon bryter mot utlottningens
regler eller använder andra oärliga metoder.
Den gemensamma gratulation till Finland som Posti samlar in för jubileumsåret utgör en del av
programmet för Finlands jubileumsår. Du hittar kampanjens beskrivning och regler på kampanjsidan
posti.fi/suomi100 (onnittelesuomea.fi)
4. Så genomförs utlottningen och prisernas leverans
Utlottningen sker den 6 november 2017. Vinnaren kontaktas personligen. Priserna levereras per post
och/eller som hemleverans till den adress som vinnaren har angett. Om vinnaren inte kan nås inom en
vecka förbehåller sig Posti rätten att genomföra en ny utlottning.
5. Utlottningspriserna
Utlottningspriset är ett resepresentkort för resor inom Finland. Priset är värt 500 €. Resepresentkortet
gäller ett år. Noggrannare anvisningar för resepresentkortet meddelas vinnaren tillsammans med
resepresentkortet.
Posti har rätt att publicera vinnarens namn i olika medier utan separat samtycke eller ersättning. Priset
kan inte bytas ut mot pengar. Posti Ab svarar för eventuell lotteriskatt. Vinnaren svarar själv för alla
övriga kostnader för mottagande och användning av vinsten.
6. Utlottningsarrangörens ansvar
Posti tar ett ekonomiskt ansvar vid eventuella krav med anknytning till denna utlottning, upp till ett belopp
som maximalt motsvarar kostnaden för vinstens pris. Posti ansvarar inte för annullering, uppskjutande
eller ändring av tävlingen eller dess pris till följd av oförutsedda omständigheter. Posti förbehåller sig
rätten att ändra reglerna och avsluta tävlingen när som helst. Sådana ändringar träder i kraft genast när
de har publicerats på Postis webbplats.
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