Ehdot ja edellytykset
Täydelliset ehdot ja edellytykset
Nämä ehdot ovat sinun ja kampanjan järjestäjän (jäljempänä "järjestäjä") väliset, ja niitä pidetään
lopullisina ja määräävinä, jos ne ovat mahdollisesti ristiriidassa tai epäjohdonmukaisia muun
viestinnän (kuten mainos- tai myynninedistämisaineiston) kanssa. Osallistumis-/lunastusohjeet ovat
osa kampanjan ehtoja, ja osallistumalla tähän kampanjaan kaikki osallistujat ilmaisevat hyväksyvänsä
kampanjan ehdot ja sitoutuvansa noudattamaan niitä. Säilytä kopio itselläsi.

Kelpoisuus:
Tähän Energizerin kampanjaan voivat osallistua kaikki vähintään 18-vuotiaat, Norjan, Ruotsin,
Suomen ja Tanskan asukkaat, mutta eivät kuitenkaan kampanjan järjestäjän ja toteuttajan
työntekijät, heidän perheenjäsenensä, edustajansa tai ketkään kampanjaan työnsä puolesta liittyvät
henkilöt. Energizer ei ole vastuussa alaikäisten osallistumisista.
1. Kilpailun järjestää Energizer Group Sweden AB, Drottningholmsvägen 22, 112 42 Stockholm
("järjestäjä").
2. Osallistuminen edellyttää tuotteen ostamista ja internet-yhteyttä.
3. Kampanja-aika: kilpailu alkaa klo 00.01 paikallista aikaa kunkin maan alkamispäivänä ja
päättyy klo 23.59 paikallista aikaa kunkin maan päättymispäivänä.

Maa

Alkamispäivä

Päättymispäivä

Tanska

01/06/2022

30/09/2022

Suomi

01/05/2022

31/08/2022

Norja

01/05/2022

31/08/2022

Ruotsi

01/05/2022

31/08/2022

4. Osallistumisohjeet: kilpailu on tarkoitettu ainoastaan asiakkaille, jotka:
o
o
o

ostavat pakkauksen Energizer®-paristoja, -laturin tai -taskulampun kampanja-aikana
säilyttävät kuitin voidakseen esittää sen
käyvät sivustolla energizeractive.com (Energizerin kampanjasivusto), antavat ostetun
tuotteen EAN-koodin, täydelliset yhteystietonsa ja vastaavat kampanjaan liittyviin
kysymyksiin ja kirjoittavat enintään 20 sanan perustelun.

5. Lisensoitujen Energizer®-tuotteiden ostot eivät oikeuta osallistumiseen. Niihin kuuluvat
autojen/veneiden akut, USB-laturit ja varavirtalähteet.

6. Yksi määritelty ostos yhtä osallistumista kohti, eikä kuitteja tai muita ostotodistuksia saa
käyttää useampaan kuin yhteen osallistumiseen. Jos kuluttajaa pyydetään toimittamaan
kuitti, siitä on käytävä ilmi oston ajankohta ja päivämäärä, jonka on oltava kampanjajakson
aikana ja ennen osallistumisen päättymispäivää ja -aikaa.
7. Kaikki osallistumiset, jotka lähetetään määräajan jälkeen, hylätään automaattisesti.
8. Voitot: voittoja arvotaan kolme kappaletta kolmelle eri voittajalle kussakin Pohjoismaassa. 1.
palkinto: 1 vuoden kuntosalikortti (arvo noin 8400 kr), 2. palkinto: pyöräilytietokone
sykemittarilla (arvo noin 3300 kr), 3. palkinto: kuulokkeet (arvo noin 1300 kr).
9. Tuomaristo valitsee 3 voittajaa (yhden 1. sijalle, yhden 2. sijalle ja yhden 3. sijalle) niiden
joukosta, jotka ovat vastanneet oikein kysymyksiin sekä kirjoittaneet parhaan perustelun.
Tuomaristo koostuu järjestäjän edustajista. Tuomariston ei tarvitse perustella päätöksiään
eikä päätöksistä ei voi valittaa.
10. Voittajiin otetaan yhteyttä sähköpostitse viimeistään 30.9.2022. Voittajiin yritetään saada
yhteys korkeintaan viisi kertaa. Jos voittajaa ei tavoiteta viiden yrityksen jälkeen,
tuomaristolla on oikeus valita uusi kampanjavoittaja.
11. Voitot lähetetään voittajien kotiosoitteisiin. Järjestäjä maksaa toimituskulut.
12. Kilpailuvoittoja ei voi vaihtaa käteiseen rahaan tai muihin tuotteisiin. Voittajat vastaavat
mahdollisista veroista.
13. Kilpailuun eivät saa osallistua järjestäjän tai toteuttajan työntekijät tai näiden yritysten
tytäryhtiöiden tai toimittajien tai muiden kilpailuun liittyvien yritysten työntekijät.
14. Toteuttaja on kampanjaan liittyvien henkilötietojen käsittelyn rekisterinpitäjä. Jos sinulla on
kysyttävää siitä, miten me käsittelemme henkilötietoja, vieraile Energizerin verkkosivustolla.
Kaikki kerätyt tiedot poistetaan, kun voittajat on valittu kampanjan päätyttyä.
15. Jos sinulla on ongelmia Energizerin kampanjasivuston käytössä, ota yhteyttä
asiakaspalveluumme osoitteessa support@energizerfun.com.
16. Odottamattomissa olosuhteissa kampanjan järjestäjällä on oikeus korvata voitto jollakin
toisella samanarvoisella tai arvokkaammalla vaihtoehdolla

Yleistä
1. Kampanjan ehtona on, että osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja noudattaa niitä, sekä
hyväksyy sen, että kampanjan järjestäjän päätökset ratkaisevat lopullisesti kaikki kampanjaan
liittyvät kysymykset.
2. Edustajien tai kolmansien osapuolien välityksellä lähetettyjä tai tietokoneella automaattisesti
luotuja, lukukelvottomia tai epätäydellisiä osallistumisia ei hyväksytä.
3. Kampanjan järjestäjä tekee kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, että Energizerin
kampanjasivusto toimii oikein koko kampanja-ajan. Kampanjan järjestäjä ei ole kuitenkaan
vastuussa kampanjaan osallistumisista, jotka mistä syystä tahansa häviävät tai myöhästyvät,
esimerkiksi kaikenlaisten laitevikojen, teknisten toimintahäiriöiden tai järjestelmien,
satelliitin, verkon, palvelimen, tietokonelaitteiston tai -ohjelmiston virhetoimintojen vuoksi.
4. Kampanjan järjestäjä pidättää itselleen oikeuden hylätä oman harkintansa mukaan kaikki
osallistujat, jotka lahjomalla tai muulla tavoin yrittävät vaikuttaa kampanjan hallintoon,

turvallisuuteen, oikeudenmukaisuuteen, lahjomattomuuteen tai kampanjan moitteettomaan
sujumiseen.
5. Tähän kampanjaan ja näihin ehtoihin sovelletaan kunkin maan kansallista lakia, ja osallistujat
ovat asuinmaansa tuomioistuimien toimivallan alaisia.
6. Kampanjan järjestäjä, sen edustajat tai jakelijat eivät ole lain sallimissa puitteissa missään
olosuhteissa vastuussa tai korvausvelvollisia osallistujille, eivätkä hyväksy vastuuta mistään
voiton vastaanottamisesta aiheutuneista tappioista, henkilövahingoista tai kuolemasta,
elleivät syynä ole kampanjan järjestäjän, sen edustajien, jakelijoiden tai työntekijöiden
laiminlyönnit. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.
7. Olosuhteissa, joihin kampanjan järjestäjä ei voi kohtuullisesti vaikuttaa, tai tilanteissa, joissa
petos, väärinkäyttö ja/tai virhe (inhimillinen tai tietokoneen) vaikuttaa tai voisi vaikuttaa
tämän kampanjan asianmukaiseen toteutukseen tai lahjojen myöntämiseen, ja ainoastaan,
jos tämä on olosuhteiden vuoksi mahdotonta, kampanjan järjestäjä pidättää itselleen
oikeuden peruuttaa tämän kampanjan tai muokata sitä tai näitä ehtoja missä vaiheessa
tahansa, pyrkien kuitenkin aina minimoimaan osallistujalle aiheutuvat vaikutukset turhien
pettymysten välttämiseksi.
8. Osallistumalla kilpailuun osallistuja vahvistaa olevansa kelvollinen osallistumaan. Kampanjan
järjestäjä pidättää itselleen oikeuden varmistaa osallistujan kelvollisuuden osallistua
kampanjaan, muun muassa vaatimalla todisteita kelvollisuudesta (toimitettava 14 päivän
kuluessa), sekä oikeuden kieltäytyä myöntämästä voittoa tai poistaa voitto-oikeuden ja/tai
kieltää myöhemmät osallistumiset kampanjaan ja hylätä osallistuja, jos esiin tulee
kohtuullisia syitä olettaa, että näitä ehtoja tai joitain kampanjaan osallistumiseen liittyviä
ehtoja on rikottu tai osallistuja on muulla tavoin saanut epäoikeudenmukaista etua tähän
kampanjaan osallistumisesta tai on voittanut vilpillisellä tavalla. Kampanjan järjestäjällä on
lopullinen päätösvalta kaikkiin päätöksiin, ja ne ovat sitovia.
9. Jos jonkin näistä lausekkeista katsotaan olevan laiton, pätemätön tai muuten
täytäntöönpanokelvoton, se on erotettava muista ja poistettava näistä ehdoista. Muut
lausekkeet pysyvät voimassa ja niiden voimassaolo jatkuu kaikilta osin.
10. Jos muu viestintä, mukaan lukien mainos- ja myynninedistämisaineisto, on ristiriidassa
näiden ehtojen kanssa, noudatetaan näitä ehtoja.
11. © 2022 Energizer. Energizer, Energizer Character, and certain graphic designs are trademarks
of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries.

