
MobilePay, joulukuu kilpailun säännöt 

1.12.2016 

1. Kilpailun järjestäjä 

Kilpailun järjestää Danske Bank Oyj, Hiililaiturinkuja 2, PL 1561, 00075 DANSKE BANK.  

2. Kilpailuun osallistuminen 

Kilpailun osallistuminen tapahtuu rekisteröitymällä MobilePay-käyttäjäksi aikavälillä 1.12. – 18.12.2016. 
Tuona aikavälinä rekisteröityneiden kesken arvotaan 20 kertaa 2 lippua/hlö Alman keikalle Tavastialle 
30.12.2016 (yhden palkinnon arvo 45 eur) sekä 10 x 100 euron arvoisia lahjakortteja Boozt-verkkokauppaan.   

Palkinnot arvotaan seuraavasti: 

19.12. kaikkien 1.12. – 18.12. rekisteröityneiden kesken.  

3. Kilpailuaika 

Kilpailuaika on 1.12.2016 – 18.12.2016 klo 23:59. Voittajat valitaan kuten kohdassa 2. on ilmoitettu. 
Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista 
vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa. 

4. Palkinto ja arvonta 

Kilpailussa arvotaan 20 kertaa 2 lippua / hlö Alman keikalle Tavastialle 30.12.2016 (palkinnon arvo 45€) sekä 
10 x 100€-arvoisia lahjakortteja Boozt-verkkokauppaan.   

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet 

Kilpailuaikana valitaan yhteensä 30 voittajaa. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti, mutta Danske Bank 
voi myös kertoa voittajan nimen ja mahdollisesti haastatella voittajaa uutista varten, joka tehdään sosiaalista 
mediaa varten. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin 
epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Mikäli Järjestäjä 
ei tavoita voittajaa viikon kuluessa, arvotaan uusi voittaja. 

6. Oikeudet 

Osallistuja suostuu siihen, että Järjestäjä voi käyttää: 

 osallistujan kilpailujulkaisua 
 osallistujan nimeä/nimimerkkiä 
 osallistujan haastattelua 

missä tahansa julkaisussa tai markkinoinnissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.  

7. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu 

Järjestäjät eivät vastaa vahingoista, joka aiheutuu osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai 
palkinnon käyttämisestä. Järjestäjien vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa. 



Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee 
vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. 

8. Verot 

Arvonnan järjestäjä vastaa kilpailupalkinnosta aiheutuvasta arpajaisverosta. 

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus 

Osallistujien henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ehtojen mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja 
myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä / nimimerkkiä, kuvaa tai lausumaa 
kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta. 

10. Sääntöjen muuttaminen 

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen. 

 

Yhteyshenkilö: 

Teresa Björkell 
Danske Bank 
Personal Banking Marketing 
Puh. 010 546 66 54 

 

 


