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ARVONNAN SÄÄNNÖT 

 

1. Arvonnan järjestää Nut Ideas Oy, PL 973, 00100 Helsinki, Finland 
Y-tunnus: 2824320-7 (myöhemmin ”Järjestäjä”). 

2. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset 
henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan 
samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, 
toteutukseen tai järjestelyihin. 
 

3. Arvontaan osallistutaan täyttämällä osallistumislomakkeella pyydetyt yhteystiedot. Osallistujan 
antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä 
tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta 
suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta. 
 
Katso tarkemmin tietosuojakäytäntömme. 
 

4. Osallistuneiden kesken arvotaan yhden työtiimin käyttöön SMART Board Pro -kosketusnäyttö, 
toimitettuna ja asennettuna. Sisältää myös SMART-työkalut sekä -ohjelmiston. Voittajatiimille (10 
hlö) pidetään kolmen (3) tunnin käyttökoulutus.  
 

5.  Arvonta on voimassa 1.10.-31.12.2021.  
 

6. Voittaja arvotaan tammikuun 2022 aikana ja hänelle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti joko 
sähköpostilla tai puhelimitse. Palkinnon toimittamisesta sovitaan erikseen ja palkinto luovutetaan 
voittajalle sovitusti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kohtuullisessa ajassa Järjestäjä pidättää oikeuden 
arpoa uuden voittajan. Järjestäjä ei vastaa palkinnon vastaanottamisen esteistä eikä palkintoa 
voida vaihtaa rahaksi. 

 
7. Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon 

voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan 
osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta 
vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan 
osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta.   
 
Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on 
puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen 
esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta. 
 

8. Arvonta ei ole millään tavoin Facebookin, LinkedInin tai vastaavan median sponsoroima, 
suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan mainitut kanavat kaikista 
arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan 
järjestäjän käyttöön Facebookin, LinkedIin tai vastaavan median. 
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9. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän 
niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden 
sääntömuutoksiin. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. 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. 

 

 

 

 


