Suklaakampanjan säännöt – kevät 2018
Kampanjan säännöt
Posti Oy järjestää 14.5. – 10.6.5.2018 kampanjan, jossa on palkintona 250 g Fazerin maitosuklaalevy
toimitettuna osallistujan kiinteistön/taloyhtiön Postin Smartpost-automaattiin. Yhden palkinnon arvo
on n. 3€.
1. Kampanjan järjestäjä
Posti Oy, Paketti- ja logistiikkapalvelut, PL 4, 00011 POSTI.
2. Alkamis- ja päättymispäivä
Kampanjaan voi osallistua ajalla 14.5. – 10.6.2018.
3. Kampanjaan osallistuminen
Kampanjaan osallistuvat kaikki, jotka rekisteröityvät osoitteessa www.posti.fi/ohjaus Oma noutopiste
–palvelun käyttäjiksi ja aktivoivat verkko-ostostensa noutopaikaksi kiinteistönsä/taloyhtiönsä
Smartpost-automaatin 14.5. – 10.6.2018 välisenä aikana.
Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa ja suomalaisen henkilötunnuksen omistavat 15 vuotta
täyttäneet henkilöt, joiden taloyhtiössä ja/tai esim. toimistokiinteistössä sijaitsee Postin Smartpostautomaatti ja joihin osallistujalla on pääsy. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten
työntekijöillä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Osallistuminen
edellyttää näiden arvonnan sääntöjen hyväksymistä.
Kampanjan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista tai
puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista tiedoista, joiden takia palkintoa ei voida toimittaa.
Kampanjaan osallistuneiden henkilötietoja käytetään vain kampanjaan liittyvään yhteydenpitoon ja
tarpeettomat tiedot hävitetään kampanjan jälkeen. Tietoja ei käytetä tai luovuteta
suoramarkkinointitarkoituksiin.
4. Kampanjan palkinnot
Kampanjassa palkitaan kaikki ne henkilöt, jotka ovat aktivoineet kiinteistössään/taloyhtiössään
sijaitsevan Smartpost-automaatin verkko-ostostensa noutopaikaksi. Palkintona osallistuja saa ko.
Smartpost-automaattiin toimitetun paketin, joka sisältää 250 g Fazerin maitosuklaalevyn. Palkintoja
toimitetaan 1 kpl/osallistuja.
Osallistujille ei ilmoiteta palkinnosta erikseen, vaan hän saa sen automaattisesti valitsemaansa
Smartpost-automaattiin. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Voittaja vastaa itse kaikista muista voiton
hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista. Posti Oy vastaa mahdollisesta
arpajaisverosta. Posti Oy:llä on oikeus julkaista voittajien nimet eri medioissa ilman erillistä
suostumusta tai korvausta.
5. Palkinnon toimitus
Palkinto toimitetaan osallistujalle oman noutopiste-aktivoinnin jälkeisenä viikkona osallistujan
valitsemaan Smartpost-automaattiin. Palkinnon sisältävän paketin saapumisesta Smartpostautomaattiin ilmoitetaan tekstiviestillä osallistujan antamaan matkapuhelinnumeroon. Tekstiviestissä
on lokeron avauskoodi, jolla paketin voi noutaa automaatista. Pakettia säilytetään automaatissa 7 vrk.
Mikäli palkintopakettia ei haeta automaatista tämän ajan puitteissa, palautuu se kampanjan
järjestäjälle. Myös tapauksessa, jossa osallistuja on valinnut omaksi noutopisteeksi sellaisen
automaatin, johon hänellä ei ole pääsyoikeutta, palautuu palkinto takaisin kampanjan järjestäjälle.
Voittoa ei voi lunastaa myöhemmin eikä sitä toimiteta jälkitoimituksena muualle.

