USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ
Kuinka vanha pitää olla, jotta voi osallistua?
Kampanjaan voivat osallistua vain 18 vuotta täyttäneet.
Miten voin osallistua kampanjaan? / Miten saan yksilöllisen Hotels.com-tarjouskoodin?
Osta jokin Energizer®-tuote (paristoja, paristolatureita tai taskulamppuja) kampanja-aikana
(tarkista oman maasi kampanja-aika kampanjan ehdoista). Siirry energizerholidays.comsivustolle ja syötä pakkauksen viivakoodi (tuotepakkauksen takapuolelta) sekä yhteystietosi
(etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite). Saat pian sähköpostiisi viestin, jossa on yksilöllinen
koodi ja linkki erityiselle Hotels.com-kampanjasivulle. Valitse majoituskohteesi ja syötä
koodisi kokonaishinnan alle, niin saat 10 % alennusta (pois lukien verot ja maksut), kun
maksat koko hinnan varauksen yhteydessä. Ei edellytä Hotels.com-tiliä.
Voinko lunastaa yksilöllisen Hotels.com-tarjouskoodin, jos tilaan Energizer®-paristoja
verkosta?
Kyllä voit. Kun olet saanut Energizer®-paristosi, voit siirtyä energizerholidays.com-sivustolle
ja syöttää pakkauksen viivakoodin sekä yhteystietosi (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite).
Saat pian sähköpostiisi viestin, jossa on yksilöllinen koodi ja linkki erityiselle Hotels.comkampanjasivulle. Valitse majoituskohteesi ja syötä koodisi kokonaishinnan alle, niin saat 10 %
alennusta (pois lukien verot ja maksut), kun maksat koko hinnan varauksen yhteydessä. Ei
edellytä Hotels.com-tiliä.
Tarvitsenko Hotels.com-tilin, että voin lunastaa yksilöllisen Hotels.com-tarjouskoodin?
Ei, sinun ei tarvitse luoda Hotels.com-tiliä yksilöllisen Hotels.com-tarjouskoodin lunastamista
varten. Kun olet syöttänyt pakkauksen viivakoodin ja yhteystietosi energizerholidays.comsivustolla, saat sähköpostiisi viestin, jossa on yksilöllinen Hotels.com-tarjouskoodi ja linkki
erityiselle Hotels.com-kampanjasivulle. Tämän tarjouksen voi hyödyntää, olipa sinulla
Hotels.com-tiliä tai ei.
Huom! Yksilöllisen Hotels.com-tarjouskoodin lunastamiseen ei ole mitään vaihtoehtoista
tapaa millään toisella alustalla.
Voinko käyttää Hotels.com™ Rewards -palkintoyön, kun lunastan tämän tarjouksen?
Ei, tätä tarjousta ei voi käyttää Hotels.com™ Rewards -yön lunastamisen yhteydessä, mutta
saat käyttöösi salaisia säästöhintoja.

Voinko käyttää tätä yksilöllistä Hotels.com-tarjouskoodia toisen Hotels.com-tarjouskoodin
kanssa?
Ei, voit käyttää vain yhden koodin varausta kohden. Jos Hotels.com-sivustolla on alennettuja
hintoja tai salaisia säästöhintoja, näiden etukäteen alennettujen hintojen yhteydessä tämä
yksilöllinen Hotels.com-tarjouskoodi toimii.
Kuinka kauan tämä kampanja kestää?
Tarkista sekä kampanja-aika että lunastusjakson päivämäärät kampanjan ehdoista.
Kun kampanja on päättynyt, et voi enää osallistua siihen etkä saada yksilöllistä Hotels.comtarjouskoodia.
Jos olet jo saanut yksilöllisen koodisi, sinulla on 31.8.2021 saakka aikaa varata majoituksesi
Hotels.com-sivustolla ja 31.8.2022 saakka aikaa toteuttaa vierailusi.
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Kyllä. Yksilöllisen Hotels.com-tarjouskoodin voi käyttää vain yhteen varaukseen. Jos joudut
peruuttamaan majoitusvarauksesi, et voi käyttää samaa yksilöllistä Hotels.com-tarjouskoodia
toisen varauksen tekemiseen. Sen sijaan sinun tulisi ostaa uusi Energizer®-tuote ja käydä
energizerholidays.com-sivustolla kampanja-aikana, jotta saisit uuden koodin. Kampanja-ajan
voi tarkistaa kampanjan ehdoista
Pitääkö minun majoittua lunastusjakson aikana, että saisin yksilöllisen Hotels.comtarjouskoodin?
Ei. Sinun tulee varata majoituksesi viimeistään 31.8.2021, mutta yöpymisen takaraja on vasta
31.8.2022.
Mistä viivakoodi löytyy?
Viivakoodi on painettu Energizer®-paristojen, -taskulamppujen tai -paristolaturien
pakkausten takapuolelle.
Mitä tapahtuu, jos viivakoodi ei toimi?
Jos viivakoodi ei toimi verkkosivustolla, kokeile syöttää se uudelleen varmistaaksesi, että olet
syöttänyt sen oikein. Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä Energizerin asiakaspalveluun
osoitteessa support@energizerholidays.com

Voinko käyttää viivakoodia useammin kuin kerran?
Voit osallistua kampanjaan vain kerran yhtä Energizer®-tuoteostosta kohden, ja voit lunastaa
vain yhden yksilöllisen Hotels.com-tarjouskoodin varausta kohden.
Olen syöttänyt viivakoodin, etunimeni, sukunimeni ja sähköpostiosoitteeni, mutta en ole
saanut yksilöllistä Hotels.com-tarjouskoodia.
Ota yhteyttä Energizerin asiakaspalveluun osoitteessa support@energizerholidays.com, niin
saat lisäapua.
Pitääkö minun käyttää Hotels.com-tarjouskoodi välittömästi vai voinko säästää sen
myöhemmäksi?
Yksilöllinen Hotels.com-tarjouskoodisi on voimassa 31.8.2021 saakka, jolloin viimeistään on
tehtävä varaus Hotels.com-sivustolla, ja yöpymisen takaraja on 31.8.2022.
Minulla on ongelmia Hotels.com-tilin tai -tarjouskoodin kanssa. Mitä minun pitäisi tehdä?
Kokeile käynnistää laite ja päivittää sivu uudelleen. Jos ongelmat jatkuvat, siirry Hotels.comsivuston etusivulla olevaan Ohjeet-osioon.
Minulla on ongelmia Energizerin kampanjasivuston kanssa. Mitä minun pitäisi tehdä?
Kokeile käynnistää laite ja päivittää sivu uudelleen. Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä
Energizerin asiakaspalveluun osoitteessa support@energizerholidays.com
Voinko käyttää yksilöllistä Hotels.com-tarjouskoodia lentoihin tai muuhun lomailuun kuin
majoitukseen?
Ei, yksilöllistä Hotels.com-tarjouskoodia voi käyttää ainoastaan Hotels.comin majoitukseen.
Mitkä Energizer®-tuotteet ovat mukana tässä kampanjassa?
Kaikki Energizer®-paristot, -paristolaturit ja -taskulamput. Katso kampanjan ehdot
Edellyttääkö yksilöllisen Hotels.com-tarjouskoodin käyttö vähimmäisostoa?
Ei. Tämä tarjous koskee kaikkia varauksia, jotka teet erityisen Hotels.com-kampanjasivun
kautta käyttämällä yksilöllistä Hotels.com-tarjouskoodia. Voit varata ja saada 10 % alennusta
1–28 yöstä. Tarjous koskee vain ensimmäisen huoneen varausta. Katso kaikki tiedot
kampanjan ehdoista.
Onko yksilöllisen Hotels.com-tarjouskoodin käytöllä jokin enimmäisostoraja?
Ei, enimmäisostorajaa ei ole, mutta yöpymisvuorokausien määrä on rajallinen. Tämä tarjous
koskee kaikkia varauksia, jotka teet erityisen Hotels.com-kampanjasivun kautta käyttämällä
yksilöllistä Hotels.com-tarjouskoodia enintään 28 yöksi. Tarjous koskee vain ensimmäisen

huoneen varausta. Lisäöistä tai lisähuoneista ei saa 10 %:n alennusta. Katso kaikki tiedot
kampanjan ehdoista.
Koskeeko yksilöllinen Hotels.com-tarjouskoodi useamman kuin yhden huoneen varausta?
Ei. Jos varaat useamman kuin yhden huoneen, yksilöllinen Hotels.com-tarjouskoodi koskee
vain ensimäistä huonetta enintään 28 yön osalta. Lisäöistä tai lisähuoneista ei saa 10 %:n
alennusta. Katso kaikki tiedot kampanjan ehdoista.
Etkö löydä etsimääsi vastausta?
Ota yhteyttä Energizerin asiakaspalveluun osoitteessa support@energizerholidays.com.

