
                                                                       

Arvonnan ehdot Puustelli x Kiiruna Talot  

 

 

1. Arvonnan järjestäjät 

Arvonnan järjestäjänä toimii: 

Kiiruna Talot Oy (y-tunnus: 2703627-3) 

Neulojankatu 9 

95450 Tornio 

& 

Puustelli Group Oy (y-tunnus: 1570646-0) 

Teollisuuskatu 46 

29200 Harjavalta 

 

2. Arvontaan osallistuminen  

Arvontaan voi osallistua täyttämällä ilmoittautumislomakkeen kampanjasivulla 

www.kampanja.kiirunatalot.fi/arvonta.  

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat yksityishenkilöt. Arvontaan eivät 

kuitenkaan saa osallistua Puustelli Group Oy:n, Kiiruna Talot Oy:n eikä näiden omistuksessa 

kokonaan tai osittain olevien yritysten sekä arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen 

osallistuneiden yritysten henkilökunta eivätkä heidän perheenjäsenensä. 

Arvontaan tulee osallistua sen määräaikana 28.10.2022-16.4.2023. Järjestäjä ei vastaa 

tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen. 

 

3. Henkilötietojen käsittely 

Osallistumalla arvontaan liityt Kiiruna Talot Oy asiakastietorekisteriin.  

Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 

mukaisesti. 

 

 

http://www.kampanja.kiirunatalot.fi/arvonta


 

 

4. Arvonnan suorittaminen 

Arvonta suoritetaan 17.4.2023 kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken.  

Mikäli arvonnan voittanutta henkilöä ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvonnasta, 

arvonta suoritetaan uudelleen. Voittajaa lähestytään henkilökohtaisesti puhelimitse, 

tarvittaessa myös sähköpostitse. Voittajan etunimi ja paikkakunta julkistetaan Kiiruna 

Talojen sosiaalisen median kanavissa, mikäli voittaja ei tätä erikseen kiellä.  

 

5. Palkinto 

Arvonnan voittaja saa lunastaa itselleen 10 000 euron arvosta Puustellin tuotteita ja/tai 

asennuspalveluita. Käytännön toteutus sovitaan voittajan kanssa henkilökohtaisesti riippuen 

muun muassa voittajan paikakunnasta ja lähimmästä Puustellin toimipisteestä. Palkinto on 

henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai 

muuksi hyödykkeeksi. 

 

6. Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu 

Tavaralahjat toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin. Lahjan saaja vastaa kaikista 

muista lahjan käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Lahjaa ei voi vaihtaa 

tavaraan tai muuttaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa force majeur -tapauksista. Alle 18-vuotiaat 

tarvitsevat lahjojen lunastamiseen vanhempiensa kirjallisen luvan.  

 

7. Järjestäjän vastuu 

Järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai 

epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen 

käyttämisestä. 

 

8. Arpajaisvero 

Arvonnan järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa 

säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen 

liittyvistä mahdollisista kustannuksista. 

 

9. Sääntöjen muuttaminen 

Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden näiden sääntöjen muuttamiseen.  


