KORRES LASIPALATSIN SYNTTÄRIARVONTA – VOITA UNELMALOMA KREIKASSA

Palkintona Aurinkomatkojen viikon matka (lennot ja majoitus) Kreikkaan
kahdelle hengelle.

ARVONNAN SÄÄNNÖT
ARVONNAN JÄRJESTÄJÄ
• Arvonnan järjestää KORRES Lasipalatsi (Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki)
ARVONNAN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISPÄIVÄ SEKÄ OSALLISTUMISKELPOISUUS
• Arvontaan voi osallistua to 16.1.- pe 14.2.2020
• Arvontaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat
henkilöt. KORRES Lasipalatsin työntekijät tai heidän kanssaan samassa
taloudessa asuvat eivät voi osallistua arvontaan.
ARVONTAAN OSALLISTUMINEN
• Arvontaan voi osallistua käymällä ostoksilla KORRES Lasipalatsin myymälässä
aikavälillä to 16.1.- pe 14.2.2020. Ostoksistasi saamasi kuitti toimii
arvontalipukkeena ja voiton voi lunastaa ainoastaan oikeaa kuittia vastaan.
ARVONNAN SUORITTAMINEN
• Voittaja arvotaan pe 14.2.2020 ja voittajan kuitin numero ilmoitetaan KORRES
Lasipalatsin uutiskirjeessä sekä KORRES Lasipalatsin instagram
(@korreslasipalatsi) ja facebook (@KORRES Lasipalatsi) sivuilla.
PALKINNON LUNASTAMINEN
• Voittajaksi ilmoitetun numeron sisältämän kuitin haltijan tulee saapua kuitin
kanssa KORRES Lasipalatsin myymälään ti 18.2. mennessä, jolloin hänen
kanssaan sovitaan palkinnon lunastamiseen liittyvistä yksityiskohdista.
• Mikäli arvonnan voittaja ei ole saapunut KORRES Lasipalatsin myymälään tai
muutoin ottanut yhteyttä ti 18.2. mennessä, suoritetaan uusi arvonta ja
alkuperäinen voittaja menettää oikeutensa palkintoon.
PALKINTO
• Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan Aurinkomatkojen viikon matka, joka
sisältää lennot ja majoituksen kahdelle hengelle (arvo noin 800-1200€).

PALKINNON VOIMASSAOLO
• Palkintomatkan voi käyttää haluamanaan ajankohtana 30.6.2020 saakka.
PALKINTOON LIITTYVÄT EHDOT
• Voittaja antaa KORRES Lasipalatsille oikeuden viestiä arvonnasta, sen voittajasta
(mukaan lukien oikeus julkaista voittajan nimi ja asuinpaikkakunta ilman erillistä
suostumusta) ja palkintomatkasta omissa viestintäkanavissaan.
• Palkintoa tai sen osaa ei voi vaihtaa toiseksi matkaksi, rahaksi tai muuksi
hyödykkeeksi.
• Voittaja ei voi antaa palkintoaan kolmannelle osapuolelle käytettäväksi.
• Osallistuja vapauttaa arvonnan järjestäjän sekä palkinnon järjestämisessä
mukana olleet muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutaa tai jonka
väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai
sen käyttämisestä.
• Arvonnan järjestäjä vastaa palkintoon liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.
• Matkan voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai
käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.
• Voittaja vastaa itse kaikista vaadittavista asiakirjoista matkaan liittyen.
• Arvonnan järjestäjä ei vastaa palkintomatkan ajankohdan sopimattomuudesta
arvontaan osallistuvalle tai arvonnan voittajalle tai mahdolliselle kolmannelle
osapuolelle.
• Mikäli viestintämateriaaleissa, joissa arvonnasta on viestitty, löytyy paino- tai
jokin muu tekninen virhe, arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa virheestä
aiheutuvista seuraamuksista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden
sääntömuutoksiin virhetilanteiden ilmetessä.
• Arvonnan sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset
epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.
ARVONNAN JÄRJESTÄJÄN VASTUU
• Järjestäjän enimmäisvastuu osanottajia kohtaan ei ylitä missään tilanteessa
näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Arvonnan järjestäjä
ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista.
SÄÄNTÖJEN SITOVUUS
• Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan
arvonnan sääntöjä.

