
Elenian e-laskukampanjan arvonnan säännöt: 
 

1. Järjestäjä  
 
Elenia Verkko Oyj,  
Y-tunnus: 3001882-6 
Osoite: Patamäenkatu 7, 33901, Tampere 
Puhelinvaihde: 020 586 11  
Sähköposti: asiakaspalvelu@elenia.fi 

 
2. Arvonta-aika ja osallistuminen 
 
Arvontaan osallistuvat kaikki aikavälillä 01.03. - 01.05.2023 arvonnan järjestäjän e-laskun 
käyttöönottaneet sekä sitä jo käyttävät arvonnan järjestäjän 18 vuotta täyttäneet henkilöasi-
akkaat lukuun ottamatta Elenia Oy:n ja Elenia Verkko Oyj:n palveluksessa olevia henkilöitä. 
 
Arvonnat suoritetaan 03.04., 02.05. sekä 02.06.2023. E-laskun käyttöönotto varmistetaan ar-
vontahetkellä arvonnan järjestäjän asiakasrekisterin tiedoista. Kukin osallistuja voi voittaa 
vain kerran. Mikäli arvonnan voittaja on voittanut palkinnon edellisellä arvontakerralla, pal-
kinnolle suoritetaan uusi arvonta. 
 
3. Palkinnot 
 
Arvonnassa arvotaan yhteensä 3 kpl S-ryhmän lahjakortteja. Tuotteen arvo on á 100 euroa 
(sis. alv). Näiden lisäksi arvomme pääpalkintona yhden Sokos Hotels -hotellilahjakortin (arvo 
140 €) sekä ruokailulahjakortin S-ryhmän ravintolaan (arvo 100 €). Pääpalkinnon arvo on yh-
teensä 240 euroa (sis. alv). Arvonnan järjestäjä ei vastaa matkakuluista tai muista majoituk-
seen liittyvistä kuluista. 

 
Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi eikä toiseksi tavaraksi. Arvonnan järjestäjä varaa oikeuden 
vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaavan arvoisiin. 
 
4. Ilmoitus voitosta ja palkintojen toimitus 
 
Voitoista ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. 
Voittajien yhteystiedot tarkastetaan arvonnan järjestäjän asiakasrekisterin tiedoista. 
 
Palkinnot toimitetaan voittajille postitse palkinnon voittajan ilmoittamaan postiosoitteeseen. 
Voittaja vastaa ilmoittamansa toimitusosoitteen oikeellisuudesta. 
 
Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, voittaja menettää oikeu-
tensa palkintoon. Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautuu Elenialle virheellisten tietojen tai 
muun toimitusesteen vuoksi, tai mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai 
muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Edellä mainituissa tapauksissa palkinnolle 
suoritetaan uusi arvonta. 
 
5. Arvonnan julkisuus 

 
Voittajan nimi voidaan julkaista Elenian internetsivuilla sekä Elenian hallinnoimissa sosiaalisen 
median kanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. 
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Voittaja voi kuitenkin vastustaa nimensä julkaisua ilmoittamalla tästä arvonnan järjestäjälle 
arvonnan järjestäjän ollessa yhteydessä voittajaan tai edellä mainituilla yhteystiedoilla. 
 
6. Henkilötietojen käsittely 
 
Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, 
siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Katso tarkemmin tietosuojakäytäntömme 
www.elenia.fi/tietosuoja. 
 
Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman 
osallistujan antamaa erillistä suostumusta. 

 
7. Järjestäjän vastuu  
 
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron voittopalkinnoista. 
 
Palkintojen voittajat vapauttavat arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai 
jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta, palkinnon vastaanottami-
sesta tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia 
kohtaan ei missään tapauksessa ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon tai palkintojen 
enimmäisarvoa tai -määrää. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä osanottajille kulutta-
jansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. 
 
Arvonnan järjestää Elenia Verkko Oyj. Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. Järjestäjä varaa 
oikeuden muuttaa näitä kampanjan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko kampanja 
ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta. 
 
Sääntöjen soveltamiseen tai tulkintaan liittyvät erimielisyydet tai epäselvyydet ratkaisee ar-
vonnan järjestäjä. 
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