
 
 

                                                                                                                                                    

  
 
     

Arvonnan säännöt 
 

1. Järjestäjät 
 
Arvonnan toteuttaa Cursor Oy.  
 
Osallistumalla tähän arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja arvontaan 
liittyviä päätöksiä sekä osallistumissivustolla olevia tarkentavia ehtoja. 
 

2. Osallistuminen 
 
Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä toteuttajien 
palveluksessa olevia henkilöitä, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen. 
Arvontaan voi osallistua täyttämällä omat yhteystiedot sähköiseen kyselylomakkeeseen.  
 

3. Osallistumisaika 
 
Osallistumisaika alkaa 10.4.2019 ja päättyy 31.5.2019. Päättymisajan jälkeen vastaanotetut 
osallistumiset eivät osallistu arvontaan. 
 

4. Palkinto 
 
Palkinto tulee lunastaa vuoden 2019 aikana. Palkinnon lunastus ei ole mahdollinen muuna 
ajankohtana eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai muuksi tuotteeksi. Palkinnon mahdollisesti käyttämättä 
jääneitä / jätettyjä osioita ei hyvitetä voittajalle. 
 
Palkinto sisältää yhden (1) kappaleen LOVE OF FLYING -paketteja Sirius Sports Resortiin.  
 
Palkinnon arvo on 207 €. 
 

5. Arvonnassa voittaminen ja palkinnoista ilmoittaminen 
 
Järjestäjä arpoo osallistuneiden kesken palkinnon. Tieto palkinnon voitosta lähetetään siihen 
sähköpostiosoitteeseen, jonka osallistuja on jättänyt kilpailulomakkeen kautta. Mikäli arvonnan 
voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi virheellisten yhteystietojen vuoksi kolmen (3) päivän kuluessa, 
palkinnon voittaja valitaan uudelleen muiden osallistujien joukosta. 
 
Mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai arvonnan muiden ehtojen vastaisesti tai muutoin 
lainvastaisesti, johtaa tämä poissulkemiseen palkinnon arvonnasta. Cursorilla on oikeus hylätä ne 
osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai voiton todennäköisyyksien 
muuttamiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. Vastuut 
 
Järjestäjä vastaa palkinnon arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista 
palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä 
kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Cursorin kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka 
väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta sekä 
vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta 
vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen 
osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä 
vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. 
Järjestäjien vastuu ei ylitä missään tilanteessa näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. 
 

7. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen 
 
Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin 
kampanjaan liittyen. Markkinointilistoilta voi poistua heti ensimmäisen viestin saatuaan. Lisätietoja 
henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla 
Cursorin rekisteriselosteesta. 

 
8. Lisätiedot 
 
Cursor viestintä  
viestinta@cursor.fi  
Cursor Oy 
Kyminlinnantie 6 
48600 KOTKA 

https://www.cursor.fi/fi/rekisteriseloste
mailto:viestinta@cursor.fi

