ARVONNAN SÄÄNNÖT
Jättämällä tarjouspyynnön puukaupasta osallistut arvontaan, jossa voit voittaa metsurin päiväksi
hoitamaan metsääsi tai hemmotteluloman kylpylään.
1. Järjestäjä
Arvonnan järjestäjä on Neova Oy, (y-tunnus 0174817-6). Nämä säännöt koskevat kaikkia
osallistujia ja osallistumalla arvontaan osanottaja sitoutuu noudattamaan arvonnan sääntöjä.
2. Osallistumisaika
Osallistumisaika on 7.3.-30.6.2022.
3. Osallistuminen
Pääpalkinnon arvontaan osallistutaan täyttämällä puukaupan tarjouspyyntölomake Vapon
verkkosivuilla osoitteessa https://www.vapo.fi/puukaupan-yhteystiedot/
Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen, jos osallistuja on antanut virheelliset nimi- ja
yhteystiedot taikka käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen arvontaan tai muista vastaavista
syistä.
4. Palkinto ja palkinnon arvonta
Arvomme kaksi palkintoa.
1. Arvomme metsurin yhdeksi päiväksi (7-8h) töihin metsän raivaamiseen ja hoitamiseen.
Palkintoon kuuluvat metsurin matkakulut kohteelle.
2. Arvomme 1 vrk kylpyläloman kahdelle henkilölle. Kylpyläloma koskee voittajaa lähimpänä
olevaa kylpylää, johon palkinto on mahdollista toteuttaa. Palkinto ei sisällä kuljetusta
kohteeseen, vaan osallistuja kustantaa matkakulut itse.
Arvonta suoritetaan 1.8.2022 mennessä. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajan nimi
voidaan tiedottaa Vapon markkinointikanavissa. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi taikka muuhun
tavaraan tai palveluun. Palkinto on henkilökohtainen.
Neova Oy vastaa arpajaisveron maksamisesta.
5. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei vastaa toimittamattomista tai kadonneista osallistumisista eikä muutoinkaan Vapon
verkkosivujen toimimattomuudesta tai muista ongelmista, jotka voivat johtua esimerkiksi
toimimattomista verkkoyhteyksistä tai muista teknisistä ongelmista. Järjestäjä ei vastaa suorista tai
välillisistä vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä.
Järjestäjä ei myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että voittajaa ei ole
tavoitettu esimerkiksi osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.
6. Henkilötiedot
Osallistujan henkilötietoja käytetään arvonnan järjestämiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös
suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyä koskevat yksityiskohdat ja rekisteröidyn
oikeudet on luettavissa tietosuojaselosteesta. Suoramarkkinointilupa on milloin tahansa
peruutettavissa. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.neova-group.com/tietosuoja
7. Muut ehdot
Osallistumalla arvontaan, osallistuja hyväksyy nämä arvonnan säännöt ja sitoutuu noudattamaan
niitä. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä, jos arvontaa ei voida järjestää näiden
sääntöjen mukaisesti. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa palkinnon kohdetta, mikäli palkinnon
saatavuus muuttuu.
Lisätietoja arvonnasta: Eija Tiura, Neova Oy, puh. 040 147 3308 tai eija.tiura@neova-group.com.

