
 

 

Regler för Vamias smarthems namntävling: 

Tävlingens regler: 

Utlottningen ordnas av Vamia och svarstiden för namntävlingen är 14-30.9.2020. Vinst i tävlingen är en 

iPhone 11 smarttelefon (värde 699 €) Vinsten kan inte omvandlas till pengar.  

En av läroanstalten (Vamia) utvald namntävlingsjury väljer ut det vinnande förslaget. Juryn har rätt att 

redigera namnförslaget och rätt att inte välja ut ett namn av de förslag som deltagit i tävlingen. Vinnaren 

väljs under vecka 41, 2020  mellan alla de som, inom utsatt tid, har lämnat sina kontaktuppgifter på 

vamia.fi sidan eller de som svarat via sociala media.  

Den som deltar svarar för att de kontaktuppgifter som hen gett till arrangören i samband med deltagandet 

är korrekta. Vinnaren meddelas personligt och man kommer överens med vinnaren om överlämnandet av 

vinsten. Ifall man inte får kontakt med vinnaren, inom en vecka, via de kontaktuppgifter hen har gett, 

återväljs den oinlösta vinsten.  
  

Användande av kontaktuppgifter: 

De som deltar i tävlingen tillfrågas om kontaktuppgifter, så att man kan vara i kontakt med vinnaren. 

Kontaktuppgifterna överlämnas inte till en tredje part, kontaktuppgifterna används inte för marknadsföring 

och de förstörs när vinnarna har löst in vinsterna.  

Lotteriets arrangerares ansvar    

Vamia begränsar sitt ansvar till det föremål som är priset. Prisets mottagare befriar arrangören av lotteriet 

från allt ansvar som kan orsakas eller påstås ha orsakats av att ha deltagit i detta lotteri eller vid 

inlösningen av vinsten eller dess användning.   
 

Annat 

De officiella reglerna berör alla deltagare. Genom att delta i den här tävlingen förbinder sig deltagarna att 

uppfylla dessa regler och lotteriets arrangörers beslut. Ifall vinnaren av någon anledning inte vill ta emot 

vinsten har arrangören rätt att välja ut en ny vinnare. Eventuella oklarheter i anpassningen och tolkningen 

av reglerna avgörs av tävlingsarrangören. Lotteriets arrangör behåller sig rätten till förändringar vid 

eventuella hinder. Lotteriets arrangör ansvarar inte för möjliga konstaterade oegentligheter.  

 

 


