Tampereen Leenan kanta-asiakasohjelman
sekä arvonnan ehdot
Järjestäjä
Kuukausittaisen arvonnan järjestäjä on Tampereen Leena (Tampereen 77 Oy),
PL 447, Tuomiokirkonkatu 34, 33100 TAMPERE.
info@tampereenleena.fi, (03) 2133 882.
Liittyminen kanta-asiakkaaksi
Tampereen Leenan kanta-asiakkaaksi voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Kantaasiakkaaksi voi liittyä Tampereen Leenan liikkeessä (Tuomiokirkonkatu 34, 33100 Tampere)
tai Tampereen Leenan kotisivuilla (www.tampereenleena.fi/kanta-asiakkuus). Liittyminen ei
maksa mitään, eikä se velvoita asiakasta mihinkään.
Kanta-asiakasedut
Tampereen Leenan kanta-asiakkaaksi liittyneet henkilöt voivat hyödyntää Tampereen
Leenan liikkeessä voimassa olevia kanta-asiakashintoja ja –etuja.
Tampereen Leena arpoo kanta-asiakkaiden kesken joka kuukausi 7 kpl 30 euron arvoisia
lahjakortteja, jotka ovat käytettävissä myymälässä tapahtuvien tuoteostojen yhteydessä.
Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi. Lahjakortin voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti
osallistumisvaiheessa annettuihin yhteystietoihin. Voittajien nimet julkaistaan Facebooksivustolla. Osallistuja on vastuussa annettujen yhteystietojen oikeellisuudesta. Jos
voittajaa ei saada tavoitettua annetuista yhteystiedoista, arvotaan automaattisesti uusi
voittaja. Lahjakortti on noudettavissa Tampereen Leenan myymälästä. Lahjakortteja ei
postiteta.
Kanta-asiakastiedot
Kanta-asiakashakemuksessa ilmoitetut yhteystiedot tallennetaan Tampereen Leenan
kanta-asiakasrekisteriin. Yhteystietoja käytetään tarjous- ja sesonkipostituksia varten.
Yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
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Kanta-asiakkuuden päättyminen
Kanta-asiakkuus on toistaiseksi voimassa oleva. Asiakas voi irtisanoa kanta-asiakkuuden
ilmoittamalla siitä Tampereen Leenan liikkeessä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
info@tampereenleena.fi. Tampereen Leenalla on oikeus poistaa kanta-asiakas tiedoistaan
milloin tahansa.
Järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kampanjaan osallistumiseen
tai kanta-asiakkaaksi liittymiseen liittyen. Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon
aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän
kollektiivinen vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen
arvoa tai määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan
yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta
vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen
osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.
Arpajaisvero
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron tässä virallisissa säännöissä ilmoitetuista
palkinnosta.
Muuta
Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia
sääntöjä ja järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjällä on
oikeus hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan
ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.
Tampereella 27.4.2016
Tampereen Leena
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