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Myöhemmin ”Järjestäjä”
Järjestäjä järjestää kilpailun AsuntoSataman hallinnoimalla sivulla tai tilillä. Kilpailuun osallistuminen on
ilmaista eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista.
Kilpailun osallistuneiden kesken järjestetään arvonta, osallistuminen tapahtuu vastaamalla
https://.asuntosatama.fi/mm2022 -sivulla olevaan kilpailuun. Kilpailuaika on 11.5.-25.5.2022, tämän
jälkeen tulleita osallistumisia ei hyväksytä.
Osallistuminen
Jokainen henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Ennen arvontaa osallistumiskupongit ja sähköiset
osallistumiset listataan vastauksineen arvonnan suoritusta varten. Mikäli henkilö on osallistunut useamman
kerran, ensimmäinen kilpailuun osallistuminen pätee. Mikäli henkilö on jättänyt sekä kupongin ja
osallistunut sivustolla, jätetty kuponki pätee.
Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastaisen arvontaan osallistumisen ilman erillistä
selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan
järjestäjä.
Suomen AsuntoSatama LKV:n työntekijät eivät voi osallistua arvontaan.
Palkinnot
Arvonnan suorittaa arvonnan järjestäjä.
Kaikkien oikein veikanneiden kesken arvotaan kaksi (2) lippua Haloo Helsinki konserttiin. Palkintoja ei voi
muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaavan arvoisiin.
Arvonnan palkinnon arvo ilmoitetaan arvonnan ilmoituksen yhteydessä sekä voittoilmoituksen yhteydessä.
Rekisteritiedot
Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä
tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Katso tarkemmin tietosuojakäytäntömme. Osallistujan
antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä
suostumusta.
Järjestäjän vastuu
Järjestäjän vastuu osallistujaa kohtaan rajoittuu kilpailun markkinoinnissa mainittujen palkintojen määrään
ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista
tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista kilpailuun tai arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka
kilpailuun osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista taikka
järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta
vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta,
joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän
kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä

kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta
ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.
Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys arvontaan osallistumiselle. Järjestäjä pidättää
itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.
Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset
kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset
osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.
Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä,
promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa
virheestä aiheutuvista seuraamuksista.
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