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Kilpailun säännöt
Kilpailu ”Voita rahasi takaisin" ("Kilpailu") on Pirelli Tire Nordic AB: n ("Pirelli") aloite. Kilpailuun
sovellettavat kilpailusäännöt ("kilpailuehdot") on lueteltu alla.
1 Kilpailu alkaa 15. maaliskuuta ja päättyy 15. toukokuuta 2021 ("Kilpailujakso"). Kaikkien
kilpailuilmoitusten on oltava perillä tämän ajan kuluessa voidakseen osallistua kilpailuun.
2 Osallistut kilpailuun ostamalla kilpailuaikana Pirelli kesärengassarjan. Rekisteröi ostetut renkaat
kampanjasivulla ja vastaa kysymykseen.
Voittajat ovat kilpailijat, jotka valitaan satunnaisesti kilpailijoista, jotka vastasivat kysymykseen ja
täyttävät kilpailun vaatimukset. Tuomaristo koostuu Pirellin markkinointiosaston edustajista, eikä
heidän päätöksestään voida valittaa.
3 Kilpailujakson päätyttyä, tuomaristo arpoo voittajat.
4 Kilpailun palkinto on saada kuitin mukaisesti rahat palautuksena renkaiden osalta.
5 Voittajat julkistetaan Pirellin Facebook-sivulla www.facebook.com/pirellisuomi, ja heihin otetaan
yhteyttä sähköpostitse kilpailuajan päätyttyä. Jos Pirelli ei saa rekisteröitymistä määräajassa, oikeus
osallistua arvontaan menetetään.
6 Kilpailu on avoin kaikille 18-vuotiaille, jotka osallistuvat yksityishenkilöinä. Pirelli-konsernin
työntekijät ja heidän perheensä, Pirelli-jälleenmyyjät ja heidän perheensä eivät ole oikeutettuja
osallistumaan kilpailuun.
7 Vääränlaiset osallistumiset, jotka eivät täytä kilpailuehtoja, ovat virheelliset. Pirelli pidättää myös
oikeuden sulkea pois kilpailijat, jotka yrittävät kiertää kilpailun ehtoja tai muuten osoittaa vilpillistä
käyttäytymistä.
8 Voittaja maksaa mahdollisen veroseuraamuksen, mutta Pirelliä voidaan vaatia sisällyttämään kaikki
alustavat verot.
9 Kilpailuun osallistumiseksi Pirellin on käsiteltävä osallistujien henkilökohtaiset tiedot, kuten nimet,
yhteystiedot, osoitetiedot, renkaiden ostotiedot (rengaskauppiaan lasku tai kuitti) ja ajoneuvotiedot.
Pirelli käsittelee vain henkilötietoja, jotka Pirelli saa kilpailun kautta kilpailun toteuttamiseksi, ellei
osallistuja ole erikseen suostunut tietojensa jatkokäsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperusta on sopimusten noudattaminen. Muutoin Pirelli käsittelee henkilötietoja Pirellin
henkilötietojen käytännön mukaisesti, joka voidaan lukea kokonaisuudessaan täältä
https://www.pirelli.com/tyres/fi-fi/henkiloauto/find-your-dealer/privacy-dealer-locator.
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10 Jos jotakin kilpailun osaa ei jostain syystä voida suorittaa suunnitellulla tavalla, esimerkiksi
tietokonevirusten, verkkovirheiden, virheiden, peukaloinnin, luvattoman toiminnan, petosten,
teknisen virheen tai muun syyn kuin Pirellin hallittavissa olevan syyn vuoksi, Pirelli pidättää oikeuden
harkintansa mukaan, keskeyttää, peruuttaa, muuttaa tai keskeyttää kilpailu tai peruuttaa tarvittaessa
kyseiset kilpailut.
11 Pirelli voi käyttää kilpailun palkintotapahtumaa markkinointiin tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin.
Tällaisesta käytöstä ei makseta korvausta.
12 Näitä kilpailuehtoja tulkitaan Ruotsin lainsäädännön mukaisesti, ja Ruotsin tuomioistuin päättää
mahdollisista riitoista, jotka johtuvat näiden ehtojen tulkinnasta tai soveltamisesta

