Kampanjan täydelliset ehdot
Nämä ehdot ovat sinun ja kampanjan järjestäjän 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.
Osallistumisoikeus
Tähän Energizer®-kampanjaan voivat osallistua kaikki vähintään 18-vuotiaat Suomen
asukkaat, mutta eivät kuitenkaan kampanjan järjestäjän ja toteuttajan työntekijät tai
edustajat tai näiden perheenjäsenet eivätkä ketkään kampanjaan työnsä puolesta liittyvät
henkilöt. Energizer ei ole vastuussa alaikäisten osallistumisista.
1. Osallistuminen edellyttää tuotteen ostamista ja internet-yhteyttä. Lahjan
lunastaminen ei edellytä Hotels.com-tiliä. Osallistujia saatetaan pyytää lataamaan
kuittinsa tai toimittamaan sen kampanjan järjestäjälle ostotodisteena.
2. Kampanja-aika: Kampanja alkaa 1.9.2020 klo 00.01 EEST ja päättyy 1.2.2021 klo
23.59 EET.
3. Osallistumisohjeet: Tämä kampanja on tarkoitettu ainoastaan asiakkaille, jotka
•

ostavat pakkauksen Energizer®-paristoja, -paristolatureita tai -taskulamppuja
kampanja-aikana

•

käyvät sivustolla www.energizerholidays.com (Energizerin kampanjasivusto) ja
merkitsevät koko nimensä, sähköpostiosoitteensa, pakkauksessa olevan
viivakoodin sekä pyydettäessä kuvan kuitistaan, josta näkyy selvästi
osallistumiseen oikeuttava tuoteostos

•

Asiakkaat saavat antamaansa sähköpostiosoitteeseen viestin, jossa heiltä
pyydetään vahvistusta linkkiä napsauttamalla.

•

Vahvistuksen jälkeen asiakkaat saavat sähköpostiviestin, joka sisältää yksilöllisen
koodin ja Hotels.com-linkin / tämän kampanjan URL-osoitteen.

•

napsauttavat sähköpostiviestissä olevaa Hotels.com-linkkiä lahjansa
lunastamiseksi.

4. Lisensoituja Energizer®-tuotteita ostamalla ei voi osallistua. Näitä ovat auton/veneen
akut, USB-laturit ja varavirtalähteet.
5. Kaikki päättymispäivän jälkeen tulleet kampanjaan osallistumiset hylätään
automaattisesti.

6. Lahja: Kaikki osallistumisohjeita noudattaneet saavat yksilöllisen alennuskoodin, jolla
saa 10 % alennusta seuraavasta majoitusvarauksesta Hotels.com-sivustolla. Alennus
ei koske veroja tai maksuja.
7. Enintään 1 lunastus yhtä tuoteostosta kohden ja enintään 3 alennuskoodipyyntöä
päivässä Energizerin kampanjasivustolla.
8. Lahjaa koskevat lisätiedot:
a. Alennuksen voi käyttää vain majoitukseen, ja se koskee vain
majoitusvarauksen ensimmäistä huonetta.
b. Alennuksen saamiseksi varauksen koko hinta on maksettava etukäteen
verkossa.
c. Alennus koskee vain varauksia majoituksiin, joiden kesto on 1–28 yötä.
Lisäöistä ensimmäisten 28 yön jälkeen ei saa alennusta.
d. Alennuksen voi yhdistää sellaisiin muihin tarjouksiin, jotka sallivat sen, mutta
sitä ei voi käyttää osana Hotels.comin kanta-asiakasohjelmaa.
e. Koodit on lunastettava viimeistään 31.8.2021 klo 23.59 GMT.
f. Koodit on käytettävä sellaisten majoitusten varaamiseen, jotka toteutetaan
viimeistään 31.8.2022.
g. Koodin voi käyttää vain kerran. Koodeja ei voi hyvittää eikä aktivoida
uudelleen, vaikka varaus peruutettaisiin.
h. Tarjousta ei voi vaihtaa käteiseen tai mihinkään muuhun vaihtoehtoon.
i. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä https://service.hotels.com/fi-fi/.
Kampanjaan sovelletaan kaikkia Hotels.comin vakioehtoja, jotka ovat
saatavilla osoitteessa
https://fi.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponName
=c..Dpaw5mRGgWM4YqiPtGUVfQ..
j. Hotels.comin usein esitetyt kysymykset ovat täällä:
https://service.hotels.com/fi-fi/
k. Tarjouksen voimassaoloa ei voi pidentää.
9. Kampanjan järjestäjä käyttää asiakkaiden antamia henkilötietoja kampanjan
toteuttamiseen, sähköpostiviestintään kampanjan aikana ja muutoin sen yhteydessä,
kun asiakas osallistuu kampanjaan tai käyttää Energizerin kampanjasivustoa.
Kampanjan järjestäjä ei käytä annettuja henkilötietoja mihinkään
markkinointitoimenpiteisiin ilman asiakkaan antamaa lupaa. Lukemalla
tietosuojakäytäntömme saat lisätietoja siitä, miten järjestäjä käyttää ja luovuttaa
asiakkaan henkilötietoja: https://energizergrouplegal.com/notice_fi-FI.html
10. Jos luot Hotels.com-tilin, tietojasi käsitellään Hotels.comin tietosuojakäytännön
mukaisesti, ja se on saatavilla täällä:
https://fi.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_FI&locale=fi_FI
11. Jos sinulla on ongelmia Energizerin kampanjasivuston käytössä, ota yhteyttä
asiakaspalveluumme lähettämällä viesti osoitteeseen
support@energizerholidays.com.

Yleistä
12. Kampanjan ehtona on, että osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja noudattaa niitä,
sekä hyväksyy erityisesti sen, että kampanjan järjestäjän päätökset kaikkiin
kampanjasta aiheutuviin tai siihen liittyviin seikkoihin ovat lopullisia.
13. Lahjoja ei voi siirtää. Tarjotulle lahjalle ei ole vaihtoehtoja. Odottamattomissa
olosuhteissa kampanjan järjestäjällä on oikeus korvata lahja jollakin toisella
samanarvoisella tai arvokkaammalla vaihtoehdolla.
14. Edustajien tai kolmansien osapuolien välityksellä lähetettyjä tai tietokoneella
automaattisesti luotuja, lukukelvottomia tai epätäydellisiä osallistumisia ei
hyväksytä.
15. 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 lähetyksen aikana, esimerkiksi kaikenlaisten laitevikojen,
teknisten toimintahäiriöiden tai järjestelmien, satelliitin, verkon, palvelimen,
tietokonelaitteiston tai -ohjelmiston virhetoimintojen vuoksi.
16. 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.
17. Tähän kampanjaan ja näihin ehtoihin sovelletaan kunkin maan kansallista lakia, ja
osallistujat ovat asuinmaansa tuomioistuimien toimivallan alaisia.
18. Kampanjan järjestäjä, sen edustajat tai jakelijat eivät ole lain sallimissa puitteissa
missään olosuhteissa vastuussa tai korvausvelvollisia osallistujille, eivätkä hyväksy
vastuuta mistään lahjan vastaanottamisesta aiheutuneista tappioista,
henkilövahingoista tai kuolemasta, elleivät syynä ole kampanjan järjestäjän, sen
edustajien, jakelijoiden tai työntekijöiden laiminlyönnit. Tämä ei vaikuta
lakisääteisiin oikeuksiisi.
19. 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.
20. Osallistumalla kampanjaan osallistuja vahvistaa olevansa kelvollinen osallistumaan ja
lunastamaan lahjan. Kampanjan järjestäjä pidättää itselleen oikeuden varmistaa

osallistujan kelvollisuuden osallistua kampanjaan, muun muassa vaatimalla todisteita
kelvollisuudesta (toimitettava 14 päivän kuluessa), sekä oikeuden kieltäytyä
myöntämästä lahjaa tai poistaa lahjaoikeuden 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.
21. 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.
22. Jos muu viestintä, mukaan lukien mainos- ja myynninedistämisaineisto, on
ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, noudatetaan näitä ehtoja.
23. ©2020 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer
Brands, LLC and related subsidiaries. All other trademarks are trademarks of their
respective owners.

