
DELTA  AUTO  -  KOEAJOARVONNAN  SÄÄNNÖT  

  

1.  Järjestäjä  
Arvonnan  järjestäjänä  toimii  Delta  Auto  Oy,  Vaisalantie  6,  02130  Espoo,  

(jäljempänä  ”järjestäjä”).  

  

2.  Kilpailuaika  
Kilpailu  alkaa  5.10.2015  ja  päättyy  28.2.2016.  

  

3.  Osallistumisoikeus  
Arvontaan  voivat  osallistua  kaikki  18  vuotta  täyttäneet  Suomessa  asuvat  

luonnolliset  henkilöt  pois  lukien  Delta  Auton  palveluksessa  työskentelevät  

henkilöt  ja  näiden  perheenjäsenet.  

  

4.  Kilpailuun  osallistuminen  
Kilpailuun  osallistuvat  kaikki  henkilöt,  jotka  ovat  suorittaneet  uuden  auton  

koeajon  Delta  Auton  toimipisteessä  kilpailuajan  puitteissa.  Koeajon  

suorittaneet  osallistuvat  seuraavan  kalenteriviikon  viikkoarvontaan  sekä  

kilpailuajan  päätyttyä  suoritettavaan  pääpalkinnon  arvontaan.  

  

5.  Palkinnot  
Viikkopalkintona  arvotaan  kaksi  lippua  vapaavalintaiseen  Jääkiekon  SM-liigan  

runkosarjan  otteluun.  Viikkopalkinnon  arvo  on  noin  35  euroa  ja  sen  voi  käyttää  

vapaasti  10.3.2016  päättyvän  runkosarjan  aikana.  Pääpalkintona  arvotaan  

neljän  hengen  VIP-paketti  15.4.2016  järjestettävään  Liigan  ensimmäiseen  

loppuotteluun,  jonka  pelipaikka  varmistuu  viimeistään  12.4.2016  päättyvien    

välieräotteluiden  jälkeen.  Palkinto  sisältää  VIP-liput,  fanituotepaketit  ja  tarjoilut  

4  hengelle,  yhden  vuorokauden  hotellimajoituksen  (2  kpl  kahden  hengen  

huonetta)  sekä  kotimaan  matkakulut  kilometrikorvauksena  tai  järjestäjän  

valitsemilla  kulkuvälineillä  edullisimman  yhteyden  mukaisesti.  Pääpalkinnon  

arvo  on  noin  1500  euroa.  Järjestäjä  vastaa  mahdollisesta  arpajaisverosta.  

Palkintoja  ei  voi  vaihtaa  tai  muuttaa  rahaksi.  

  

6.  Arvonta  



Viikkoarvonta  suoritetaan  tiistaisin  13.10.2015  -  1.3.2016  ja  siinä  ovat  mukana  

edellisen  viikon  aikana  kilpailuun  osallistuneet  henkilöt.  Pääpalkinnon  arvonta  

suoritetaan  1.3.2016.  Voittajille  ilmoitetaan  henkilökohtaisesti.  

  

7.  Henkilötietojen  käsittely  
Järjestäjä  noudattaa  Suomen  henkilötietolainsäädäntöä  kerätessään  ja  

käsitellessään  henkilötietoja.  Järjestäjä  tai  sen  yhteistyökumppanit  voivat  

käyttää  osallistujien  yhteystietoja  tähän  kampanjaan  liittyvään  yhteydenpitoon  

ja  viestintään.  Järjestäjä  pitää  oikeuden  julkaista  voittajien  nimet  Facebook-

sivuillaan  sekä  muissa  mahdollisissa  viestintä-  ja  markkinointikanavissaan.  

Arvontaan  osallistuvien  tietoja  ei  käytetä  suoramarkkinointiin  ilman  osallistujan  

antamaa  suostumusta.  

  

8.  Järjestäjän  vastuu  
Arvonnan  järjestäjä  pidättää  oikeudet  muutoksiin  ja  varaa  oikeuden  muuttaa  

näitä  kilpailun  sääntöjä.  Järjestäjällä  on  oikeus  peruuttaa  koko  kilpailu  

ylivoimaisen  esteen  (force  majeure)  tai  vastaavan  tapahtuman  johdosta.  

Järjestäjä  ei  vastaa  tietoteknisistä  syistä  johtuvista  esteistä,  jotka  vaikuttavat  

kilpailuun  osallistumiseen.  Osallistumalla  kilpailuun  osallistuja  sitoutuu  

noudattamaan  näitä  kilpailun  virallisia  sääntöjä  ja  ehtoja  sekä  järjestäjän  

päätöksiä.  Palkinnon  voittaja  vapauttaa  järjestäjän,  kilpailun  

yhteistyökumppanit  sekä  edellä  mainittujen  osapuolten  yhteistyökumppanit  

kaikesta  vastuusta,  joka  aiheutuu  tai  jonka  väitetään  aiheutuneen  tähän  

kilpailuun  osallistumisesta  tai  palkinnon  vastaanottamisesta  tai  sen  

käyttämisestä.  Tämä  vastuuvapaus  ei  kuitenkaan  heikennä  kuluttajalle  

kuluttajansuojalain  nojalla  kuuluvia  oikeuksia.  


