ARVONNAN JÄRJESTÄJÄ
Posti Oy, Tuotanto, PL 1, 00011 POSTI
OSALLISTUMISOIKEUS
Arvontaan voivat osallistua kaikki Postin Tuotannon työtehtävissä työskentelevät postilaiset. Työsuhde tulee olla
voimassa koko kampanjan ajan 8.1. - 1.3.2018. Kutsu arvontaan postitetaan kirjeellä kotiin. Lisäksi arvonnasta
tiedotetaan mm. PoMo-laitteessa, Tuotantotiedotteessa, infonäytöillä sekä Pointissa.
KAMPANJA-AIKA
Osallistumisaika 8.1.-28.2.2018.
OSALLISTUMINEN
Arvontaan voi osallistua vastaamalla neljään erilliseen viikkokysymykseen, jossa jokaisessa on oma palkinto. Lisäksi
pääpalkinnon arvontaan voi osallistua, jos on vastannut kaikkiin neljään viikkokysymykseen. Kysymykset löytyvät:
posti.com/mepostilaiset.
PALKINNOISTA ILMOITTAMINEN
Vastaajien kesken arvotaan:
Ensimmäinen viikkokysymys 8. – 15.1.2018, palkinto Samsung Gear Fit2 -urheilukello (arvo 190 euroa)
Toinen viikkokysymys 16. – 22.1.2018, palkinto Samsung Galaxy A5 -Android-puhelin (arvo 270 euroa)
Kolmas viikkokysymys 23. – 29.1.2018, palkinto Samsung Gear Fit2 -urheilukello (arvo 190 euroa)
Neljäs viikkokysymys 30.1. – 5.2.2018, palkinto Samsung Galaxy A5 -Android-puhelin (arvo 270 euroa)
Pääpalkinto – 6.2.-28.2.2018, vastaamalla kaikkiin neljään viikkokysymykseen voi voittaa pääpalkinnon eli Samsung
Galaxy Tab S3 9.7” Wi-Fi+LTE -tabletin.
Palkinnot arvotaan 1.3.2018. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Tavarapalkinto on saajalleen
veronalaista palkkatuloa.
Järjestäjän edustajista koostuva raati arpoo voittajat osallistujien keskuudesta.
Vastaamme voittajalle henkilökohtaisesti. Osallistujien tulee ilmoittaa yhteystietonsa arvontaan osallistuessa. Jos
voittajaa ei tavoiteta postiosoitteen saamiseksi, arvotaan osallistumisajan päätyttyä viikon kuluttua osallistujien
keskuudesta korvaava voittaja. Palkinnot postitetaan suoraan voittajille.
POSTIN VASTUU
Tavarapalkinto on saajalleen veronalaista palkkatuloa. Posti toimittaa ennakonpidätyksen sekä suorittaa työnantajan
sairausvakuutusmaksun tavarapalkinnon käyvästä arvosta.
Arvontaan osallistujat vapauttavat Postin sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu
tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan. Arvonnan järjestäjän, Postin, vastuu osallistujia kohtaan ei
voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.
Posti ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon
vastaanottamisessa.
Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Postille antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.
MUUT EHDOT
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Postin niiden nojalla tekemiä päätöksiä.
Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien Postista
riippumattomien palvelujen käyttöehtoja.
Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Postilla on oikeus hylätä
osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.
Posti pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai
muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan posti.com/mepostilaiset -sivulla.

