
LÄHETÄ-painike 

□ *Osallistumalla tähän kilpailuun vahvistan, että olen lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt EPSONin ehdot. 
□ *Vahvistan, että olen yli 18-vuotias, ja annan kampanjan järjestäjälle Epsonille ja kyselyn järjestäjälle Typeformille luvan 
käyttää henkilökohtaisia tietojani tämän kyselyn ja siihen liittyvän kilpailun järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin.    
 
*Valittava, jos haluat osallistua kilpailuun 
 
Ehdot 

 
Kilpailu 

1. Verkossa järjestettävä kilpailu alkaa 25. syyskuuta 2017 ja päättyy  23. lokakuuta 2017 klo 20.00 GMT+4.  

 

Kilpailuun osallistuminen edellyttää, että osanottajat täyttävät osoitteessa 

https://itsyourchoice.typeform.com/to/xxmc3p olevan kyselylomakkeen ja vastaavat parhaimman 

tietämyksen mukaan kyselyssä esitettyihin kysymyksiin ”Mitkä teknologiset trendit vaikuttavat eniten teidän 

toimialaanne seuraavan 10 vuoden aikana?” 

 

a) Hollannin, Norjan, Suomen ja Slovakian –alueella yksi voittaja valitaan tietokonepohjaisella valinnalla 

keskiviikkona 1. marraskuuta 2017. kilpailuun kilpailuaikana vastanneiden osallistujien keskuudesta.  

 

b) Tanskan, Belgian, Ruotsin, Puolan, Unkarin, Romanian, Kreikan ja Tšekin tasavalta –alueilta yksi voittaja 

valitaan parhaimman vastauksen perusteella kilpailun päätyttyä. 

 

2. Jos kilpailun järjestäjä ei tavoita voittajaa, voittaja menettää oikeudet palkintoon. 

 

3. Voittajaan otetaan yhteyttä käyttämällä hänen antamaansa sähköpostiosoitetta. Jos kilpailun järjestäjä ei pysty 

ottamaan yhteyttä voittajaan kolmella yrityskerralla tai voittajan antamat tiedot ovat puutteelliset, 

kilpailujärjestäjä valitsee toisen voittajan, joka valitaan ja johon otetaan yhteyttä samalla tavalla. Ainoastaan 

kolme (3) vaihtoehtoista voittajaa tavoitellaan yllä mainitulla tavalla. Jos ketään näistä ei tavoiteta, palkinto 

jätetään antamatta ja voittaja menettää oikeudet palkintoon. 

 

4. Osallistumalla tähän kilpailuun suostut siihen, että nimesi julkistetaan Twitter-, LinkedIn-, Facebook-  ja Epson-

sivustoissa, jos voitat.   

 

5. Jokainen henkilö voi osallistua kilpailuun vain kerran. 

 

Palkinto 

 

6. Kilpailupalkintona on kummallakin alueella yksi Epson EH-TW5210 -kotiteatteriprojektori, joka toimitetaan 30 

päivän kuluessa kilpailun voittajan ilmoittamaan, Euroopan unionin alueella sijaitsevaan osoitteeseen. Järjestäjä 

vastaa myös palkinnon mahdollisista toimituskuluista voittajalle. 

 

7. Kilpailuun osallistuminen edellyttää Internet-yhteyttä ja voimassa olevaa sähköpostitiliä.  

 

8. Kilpailupalkintoon liittyviä lisäkustannuksia ja -kuluja ei makseta, vaan voittajan on huolehdittava niiden 

maksamisesta itse. 

 

https://itsyourchoice.typeform.com/to/xxmc3p


9. Kilpailupalkinto ei ole siirrettävissä, eikä palkintoa voi vaihtaa kokonaan tai osittain rahaan, hyvitykseen tai 

luottoon. Epson pidättää itsellään oikeuden vaihtaa palkinto milloin tahansa samanlaiseen ja/tai vastaavan 

arvoiseen tai arvokkaampaan palkintoon. 

 

10. Kilpailuun voivat osallistua Ison-Britannian, Saksan, Ranskan, Norjan, Suomen, Ruotsin, Tanskan, Belgian, 

Alankomaiden, Puolan, Tšekin tasavallan, Slovakian, Romanian, Unkarin ja Kreikan vähintään 18-vuotiaat 

asukkaat. 

   

11. Osallistumalla tähän kilpailuun sitoudut  

a. noudattamaan näitä ehtoja 

b. varmistamaan, että kaikki kyselylomakkeessa annetut tiedot ovat parhaan tietämyksesi mukaan todenmukaisia, 

alkuperäisiä, ajan tasalla olevia ja täydellisiä. 

 

12. Kaikki päätökset ovat lopullisia ja sitovia, eikä niistä käydä kirjeenvaihtoa. 

 

13. Epson pidättää itsellään oikeuden tarkistaa osanottajien kelpoisuuden ja se voi oman harkintansa mukaan hylätä 

osanottajat, jotka eivät täytä kelpoisuusvaatimuksia. 

 

14. Mikäli palkinto on veronalaista tuloa, verovelvollisuus koskee palkinnon vastaanottajaa. 

 

Arpajaisvero 
 

15. Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä ehdoissa mainitusta palkinnosta.  

Rajoitukset 

 
16. Epsonin työntekijät ja sen emoyhtiö, tytäryhtiöt, kumppanit tai muut osapuolet, jotka ovat jollakin tavalla 

osallistuneet tämän kampanjan kehittämiseen, tuotantoon tai jakeluun, sekä tällaisten työntekijöiden ja/tai 

tekijöiden lähimmät perheenjäsenet (aviopuoliso, vanhemmat, sisarukset ja lapset) ja heidän talouteensa 

kuuluvat henkilöt eivät saa osallistua tähän kilpailuun. 

 

17. Edustajien tai kolmansien osapuolten kautta jätettyjä hakemuksia ei hyväksytä. 

 

18. Epson ei millään tavalla vastaa hakemuksista, jotka ovat virheellisiä tai eivät jostakin syystä tule perille kampanjan 

päättymispäivään ja -aikaan mennessä.  Todistetta lähetyksestä ei katsota todisteeksi vastaanottamisesta. 

 

19. Et ole oikeutettu osallistumaan kilpailuun, jos 

a. et täytä ja lähetä koko kyselylomaketta 

b. olet alle 18-vuotias 

c. et asu edellä mainituissa Euroopan unionin jäsenmaissa 

d. rikot näitä ehtoja. 

Henkilökohtaiset tiedot 
20. Osallistumalla tähän kilpailuun hyväksyt, että vain Epson tai sen edustajat ja toimittajat voivat tallentaa 

kilpailulomakkeessa antamasi henkilökohtaiset tiedot ja käyttää niitä kilpailupalkinnon järjestämiseen liittyviin 

tarkoituksiin.  Epsonin tietosuojakäytännön löydät osoitteesta www.epson.fi Epsonin kyselyn järjestämisestä 

vastaava toimittaja on Typeform, jonka tietosuojakäytäntö on osoitteessa  typeform 

http://www.epson.fi/
https://admin.typeform.com/to/dwk6gt


 

21. Ymmärrät, että annat henkilökohtaiset tietosi Epsonille etkä Twitterille, LinkedInille, tai Facebookille. 

 

22. Kilpailun aikana hankitut henkilökohtaiset tiedot käsitellään voimassa olevien paikallisten tietosuojalakien ja -

määräysten sekä kampanjan järjestäjän tietosuojakäytännön mukaisesti.  

 

23. Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää kampanjan järjestäjää muokkaamaan, päivittämään, 

tarkentamaan tai poistamaan henkilökohtaisia tietojasi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti kampanjan 

järjestäjän osoitteeseen, jonka löydät näiden ehtojen lopusta. Tällöin tietojasi ei kuitenkaan ehkä 

huomioida tässä kilpailussa.  

 Muuta 
 

24. Epson pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tämän kilpailun tai muuttaa sitä sekä näitä ehtoja ilman erillistä 

ilmoitusta katastrofin, sodan, kansalais- tai sotilaslevottomuuden, luonnonilmiöiden tai lakien tai määräysten 

todellisten tai odotettujen rikkomusten tai muiden Epsonin hallinnan ulkopuolella olevien seikkojen vuoksi. 

Osanottajille ilmoitetaan kaikista muista kilpailuun liittyvistä muutoksista mahdollisimman pian Twitterin, 

LinkedInin tai Facebookin kautta 

 

25. Twitter, LinkedIn tai Facebook eivät millään tavalla sponsoroi tai suosittele kilpailua, osallistu sen 

järjestämiseen tai liity siihen. 

 

26. Näihin ehtoihin sovelletaan osanottajan asuinmaan lakeja, ja osapuolet hyväksyvät osanottajan asuinmaan 

tuomioistuinten ei-yksinomaisen toimivallan. 

 

27. Kampanjan järjestäjään Epsoniin voi ottaa yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen yourchoice@epson.eu. 

 

28. Kilpailupalkinto ei ole siirrettävissä, eikä palkintoa voi vaihtaa kokonaan tai osittain rahaan, hyvitykseen tai 

luottoon. Epson pidättää itsellään oikeuden vaihtaa palkinto milloin tahansa samanlaiseen ja/tai vastaavan 

arvoiseen tai arvokkaampaan palkintoon. Järjestäjä ei ole vastuussa kadonneista, varastetuista tai väärin 

käytetyistä palkinnoista. Voittajat ovat vastuussa kaikista palkintojen vastaanottamisesta ja / tai käytöstä 

aiheutuvista veroista ja maksuista oman alueensa lakien mukaisesti. Jos palkinnon voittaja asuu Suomen alueella, 

Epson vastaa arpajaisverosta ja palkinnon mahdollisista toimituskuluista voittajalle. 

 

Järjestäjä: Epson Europe B.V. Yhteydenottojen osoite: Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts 

HP3 9TD 

 

 

mailto:yourchoice@epson.eu

