Coloplastin asiakasrekisteriin liittymis-kampanja 1.10.2019-30.9.2020 – Arvonnan säännöt

1. Arvontojen järjestäjänä toimii Coloplast Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa (myöhemmin tässä tekstissä
“arvonnan järjestäjä”).
2. Arvontaan osallistuvat 1.10.2019-30.9.2020 välisenä aikana, kunkin kalenterikuukauden aikana kaikki
Coloplast Oy:n asiakasrekisteriin liittyneet uudet Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt, yksi
osallistumiskerta per henkilö. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän
perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
3. Arvonta-aika on jokainen erillinen kalenterikuukausi 1.10.2019-30.9.2020 välisenä aikana. Arvonta-ajalla
tarkoitetaan aikaa, jona henkilö on liittynyt asiakasrekisteriin. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita
osallistumisia ja peruuntuneita liittymisiä ei hyväksytä arvontaan.
4. Arvonnat suoritetaan arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta kahden viikon kuluessa
kunkin arvonta-ajan päättymisestä.
5. Osallistuneiden kesken arvotaan kuukausittain vaihtuva tavarapalkinto.
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Lokakuu 2019 - 1 kpl (yksi) Ströme kirkasvalolamppu. Palkinnon arvo on 79,90 € euroa/kpl (alv24%).
Marraskuu 2019 - 1 kpl (yksi) OBH Nordica Power Rocket -tehosekoitin. Palkinnon arvo 59,90 € euroa/kpl (alv24%)
Joulukuu 2019 – 1 kpl (yksi) Bosch TWK8611P -vedenkeitin. Palkinnon arvo 74,90 € euroa/kpl (alv24%)
Tammikuu 2020 - 1 kpl (yksi) Ströme kirkasvalolamppu. Palkinnon arvo on 59,90 € euroa/kpl (alv24%)
Helmikuu 2020 - 1 kpl (yksi) OBH Nordica Power Rocket -tehosekoitin. Palkinnon arvo 59,90 € euroa/kpl (alv24%)
Maaliskuu 2020 – 1 kpl (yksi) Kärcher WV 1 Premium -ikkunanpesuri. Palkinnon arvo 58,90 € euroa/kpl (alv24%)
Huhtikuu 2020 – 1 kpl (yksi) OBH Nordica Prestige Juice mehulinko. Palkinnon arvo 84,90 € euroa/kpl (alv24%)

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuhun tavaraan. Arvonnan järjestäjä maksaa tarvittaessa palkinnoista
maksettavan arpajaisveron.
6. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja palkinto toimitetaan voittajalle arvonnan
jälkeen.
7. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta kilpailua koskevan kampanjasivun toimivuudesta tai osallistumisista, jotka
keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.
8. Osallistujien antamia tietoja voidaan käyttää Coloplastin suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain
mukaisesti. Osallistujat antavat suostumuksensa antamiensa tietojen käyttöön edellä mainitulla tavalla
osallistuessaan kampanjaan. Osallistujat voivat perua suoramarkkinointia koskevan suostumuksensa milloin
tahansa ilmoittamalla siitä kampanjan järjestäjälle esimerkiksi sähköpostiviestillä.
9. Palkintojen voittajat vapauttavat arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkintojen
vastaanottamiseen tai käyttöön tai niissä ilmeneviin vikoihin. Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin
osanottajaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut
vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.
10. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja arvonnan
järjestäjän päätöksiä. Kampanjan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

