KEITTIÖUUDISTUSARVONNAN SÄÄNNÖT, YHTEISTYÖSSÄ PIENTALO&PIHA KANSSA
1. Arvonnan järjestäjä
Ideko Suomi Oy
y-tunnus: 2390691-3
Osoite: Kaarnatie 42, 90530 Oulu
2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivämäärä
Arvonta alkaa 24.10.2018 ja päättyy 15.11.2018. Arvonta suoritetaan marraskuussa 2018.
Voittajalle ilmoitetaan voitosta puhelinsoitolla marraskuussa 2018. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon
kuluessa ilmoituksesta, arvotaan uusi voittaja.
3. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18-vuotiaat henkilöt, pois lukien Ideko Suomi Oy:n
työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä niiden
perheenjäsenet. Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista. Arvontaan voi osallistua vain kerran.
Arvontaan voi osallistua täyttämällä vaaditut tiedot osoitteessa Ideko Suomi Oy:n nettisivuilla tai täyttämällä
arvontalomakkeen Ideko Suomi Oy:n ständillä, tai mahdollisissa muissa paikoissa.
Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta toiminnasta, on Ideko
Suomi Oy:llä oikeus hylätä osallistuminen.
4. Palkinto
Arvonnan palkintona on 8000€ arvoinen keittiöuudistus. Jos suunniteltu keittiöuudistuksen arvo ylittää
8000€, loppu kauppasumma tulee voittajan maksettavaksi. Esimerkiksi: suunniteltu keittiöuudistus maksaa
9500€, tulee voittajalle maksettavaksi 1500€. Mikäli suunniteltu remonttisumma alittaa 8000€, ei summaa
korvata voittajalle. Keittiöuudistuksen tulee olla Ideko Suomi Oy:n konseptin mukainen. Palkintoa ei voi
muuttaa rahaksi.
Keittiöuudistus toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin.
5. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja Ideko
Suomi Oy:n päätöksiä. Ideko Suomi Oy pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia
muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä tällä arvontaa koskevalla sivustolla.
6. Henkilötietojen käsittely
Ideko Suomi Oy käsittelee arvontaa osallistuvien tietoja arvonnan toteuttamiseen, sekä omiin
markkinointitarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille. Lisätietoja tietosuojasta löytyy
rekisteriselosteestamme: http://ideko.fi/sites/default/files/tiedostot/rekisteriseloste.pdf.

7. Voittajien nimien julkaiseminen
Arvontaan osallistujat myöntävät Ideko Suomi Oy:lle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan
ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa
8. Järjestäjän ja arvontaan osallistujan vastuut
Ideko Suomi Oy vastaa palkintoon liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan osallistujat
vapauttavat Idekon mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta
tähän arvontaan. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä
mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. 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 arvontaan tai
palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle
kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.
Ideko Suomi Oy ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa
tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon
vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista muista kustannuksista. Järjestäjällä on
oikeus peruuttaa kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.
9. Oikeudet arvonnan puitteissa toimitettuun materiaaliin
Osallistumalla arvontaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut arvontaan toimittamansa materiaalin itse.
Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että arvontamateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa,
kolmansien oikeuksia, tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia.
Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Ideko Suomi Oy:lle ilman erillistä korvausta yksinomaisen ja
maailmanlaajuisen käyttöoikeuden arvontamateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla Idekolla on siten yksinoikeus
käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja
alustalla.
10. Muut ehdot
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Ideko Suomi Oy:n tekemiä
päätöksiä. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien
palvelujen, kuten Facebookin ja Instagramin käyttöehtoja. Mitkään Ideko Suomi Oy:n järjestämät kilpailut
Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia, sponsoroimia ja
näin ollen osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista arvonnan osalta.
-ketjuohjaus vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat
vapauttavat SOK Mara-ketjuohjauksen sekä kilpailun mahdolliset muut

