
 

 

RAKKAUDESTA DIGIIN -ARVONNAN SÄÄNNÖT 

1 Arvonnan järjestäjä 

Solteq Oyj 

Myöhemmin "arvonnan järjestäjä" 

2 Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus 

Rakkaudesta digiin -arvontaan voi osallistua osallistumalla Rakkaudesta digiin -
aamiaiseminaarisarjan toteutuksiin (yhteensä viisi (5) kappaletta). Yhdestä 
aamiaisseminaariin osallistumisesta osallistuja saa yhden arvan, joten osallistujalla voi 
olla enintään viisi (5) arpaa, mikäli hän osallistuu kaikkiin aamiaisseminaareihin.  

Kilpailu on voimassa 13.6.2019-10.12.2019. 

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt (alle 
18-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus). Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole 
niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä 
tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. 

Osallistujien tulee arvontaan osallistuessaan ilmoittaa yhteystietonsa arvonnan 
järjestäjälle. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset 
osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. 

3 Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus 

Palkinto arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken 20.12.2019 mennessä. Arvonnan 
järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan. Palkinto toimitetaan voittajan 
ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin 
osoitteisiin. 

4 Palkinnot 

Arvotaan osallistuneiden kesken yksi (1) hotelli St.George #rakkaudella -kokemus, 
jonka arvo on 480 €. Palkintoon sisältyy saatavuudesta riippuen yhden yön majoitus 
kahdelle hengelle Hotel St. Georgessa (Yrjönkatu 13, Helsinki) sekä palvelupaketti 
koostuen mm. samppanja-aamiaisesta sekä pääsystä spahan ja kuntosalille. 

Vantaa 3.5.2019 



 

 

5 Palkintoihin liittyvät ehdot 

Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole 
tehty sääntöjen mukaisesti tai mikäli osallistujaa ei saada tavoitettua annetuilla 
yhteystiedoilla. 

Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. 
Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. 

6 Järjestäjän vastuu 

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon 
euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä 
tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. 

7 Arpajaisvero 

Palkinnon tarjoaa Solteq Oyj, joka vastaa näistä palkinnoista maksettavan lakisääteisen 
arpajaisveron suorittamisesta. 

8 Muut ehdot 

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. 
Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Facebookin, Twitterin 
tai Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity ko. 
palveluihin. Voittajan nimi voidaan julkaista Solteq Oyj:m hallinnoimilla Facebook-
sivuilla sekä netti- ja mobiilisivuilla. 

 


