EleniaGO – Osallistu sähköverkon kehittämissuunnitelmaan ja voita
sähköpotkulauta
1. Järjestäjä
Elenia Verkko Oyj
Y-tunnus 3001882-6
Patamäenkatu 7
33901 Tampere
Puhelin 020 586 11
Sähköposti: asiakaspalvelu@elenia.fi
2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontoihin voivat osallistua kaikki 13 vuotta täyttäneet Suomessa vakituisesti asuvat
yksityishenkilöt, lukuun ottamatta Elenia Oy:n ja Elenia Verkko Oyj:n palveluksessa olevia
henkilöitä ja heidän perheenjäseniään. Myöskään tämän kampanjan tuottamiseen
osallistuneet alihankkijan työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua
arvontoihin.
3. Palkinnot ja osallistumisajat
Arvonnassa arvotaan yhteensä kaksi (2) sähköpotkulautaa (Xiaomi Mi Electric Scooter).
Arvonnat suoritetaan kahdessa osassa: 30.6.2022 sekä 10.8.2022. Molemmilla
arvontakerroilla arvotaan yksi (1) sähköpotkulauta. Yhden sähköpotkulaudan arvo on
467,90 euroa
Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Arvonnan järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa ilmoitetut
palkinnot toisiin vastaavan arvoisiin. Palkinnot toimitetaan voittajille postitse.
4. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan kampanja-aikana rekisteröitymällä EleniaGO peliin
sähköpostiosoitteella ja keräämällä vähintään 20 pistettä pelissä.
30.6.2022 järjestettävään arvontaan osallistuvat EleniaGO peliin 14.6.2022 mennessä
rekisteröityneet ja vähintään 20 pistettä keränneet käyttäjät.
10.8.2022 järjestettävään arvontaan osallistuvat peliin aikavälillä 15.6. – 31.7.2022
rekisteröityneet ja vähintään 20 pistettä keränneet käyttäjät.
Osallistumisedellytysten täyttyminen varmistetaan arvontahetkellä EleniaGO-pelin
käyttäjärekisterin tiedoista.
Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä ja Elenia
Verkko Oyj:n päätöksiä.
5. Arvonta
Arvonnat suoritetaan ilmoitettuina arvontapäivinä. Voitoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Voittajan yhteystiedot tarkastetaan EleniaGO-pelin käyttäjärekisterin tiedoista. Mikäli
voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, voittaja menettää oikeutensa
palkintoon. Tässä tapauksessa kyseiselle palkinnolle suoritetaan uusi arvonta. Arvonnan
suorittaa Elenia Verkko Oyj.
Voittajan nimi voidaan julkaista Elenian internet-sivuilla sekä Elenian hallinnoimissa
sosiaalisen median kanavissa. Voittaja voi kuitenkin vastustaa nimensä julkaisua

ilmoittamalla tästä arvonnan järjestäjälle arvonnan järjestäjän ollessa yhteydessä
voittajaan tai edellä mainituilla yhteystiedoilla
Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Elenialle virheellisten tietojen tai muun
toimitusesteen vuoksi tai mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai
muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen.
6. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron voittopalkinnoista. Palkintojen voittajat
vapauttavat Elenia Verkko Oyj:n kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään
aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai
käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain
nojalla kuuluvia oikeuksia.
Elenia Verkko Oyj:n vastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä
näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.
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
arvonnan järjestäjä.

