
 

 

Tomaattimaanantai-kilpailun säännöt & ehdot: 

6.3.-4.12.2023 välisenä aikana yksi Muttin Tomaattimaanantai-kilpailuun osallistunut 
kilpailija voittaa kuukausittain Mutti-aiheisen tuotepalkinnon. Voittaja valitaan joka 
kuukauden ensimmäisenä maanantain jälkeen kilpailun #tomaattimaanantai-häshtägiä 
Faceoobikssa tai Instagramissa käyttäneiden joukosta arpomalla. Osallistumalla kilpailuun 
jokainen kilpailija hyväksyy kilpailun säännöt ja ehdot.  

Kilpailun arvonta-ajankohdat: 

• 6.3 

• 3.4 

• 1.5 

• 5.6 

• 3.7 

• 7.8 

• 4.9 

• 2.10 

• 6.11 

• 4.12 

Mutti Pomodoro:n edustaja suorittaa voittajan arvonnan. Edustajan päätös on lopullinen, 
eikä siihen voi hakea muutosta. 

Voittajien etunimiä ei ilmoiteta erikseen, vaan voittajiin otetaan suoraan yhteyttä 
(viimeistään viikko kilpailun päätyttyä) yksityisviestillä Facebook Messengerin tai 
Instagramin kautta. Mikäli valittu voittaja ei vastaa kahden viikon sisällä siitä kun häneen on 
otettu yhteyttä, Mutti Pomodoro:lla on oikeus valita uusi voittaja. Mutti Pomodoro:lla on 
oikeus jakaa omilla sosiaalisen median sivuillaan kuvat, joita kilpailun julkaisuihin on jaettu. 

Voittaja on velvollinen maksamaan mahdolliset verot voitetusta tuotteesta.  

Kilpailu on avoin vain yksityishenkilöille, ei yrityksille tai Mutti Pomodoro:n työntekijöille (tai 
työntekijöiden perheenjäsenille).  

Osallistuaksesi kilpailuun sinun tulee olla vähintään 18 vuotias. 

Kilpailuun toimitettuja henkilökohtaisia tietoja käytetään kilpailun hallinnollisiin 
tarkoituksiin ja ne tullaan poistamaan kun kilpailu päättyy. Kaikilla osallistujilla on oikeus 



pyytää tietoja Mutti Pomodoro:lta siitä, että miten heidän henkilökohtaisia tietoja 
käsitellään. 

Kilpailua ei sponsoroida, järjestetä tai hallinnoida – eikä toteuteta yhteistyössä Metan 
kanssa. Toimitetut tiedot säilytetään ja käsitellään Mutti Pomodoro:lla eikä Facebookissa. 

Jokainen kilpailija on vastuussa siitä, että he eivät kommentoi kilpailuun mitään loukkaavaa, 
seksististä tai muutoin kiellettyä sisältöä. Mutti Pomodoro pidättää itsellään oikeuden 
poistaa sääntöjä rikkovia kommentteja. Kilpailusta hylätään henkilöt, jotka ovat 
kommentoineet postauksiin jotain loukkaavaa/kiellettyä sisältöä. 

Jokaisella kilpailijalla on yksinomainen vastuu siitä, että kilpailuun osallistuminen ei ole 
ristiriidassa sovellettavan lain ja lainkäytön kanssa ja / tai ei sisällä toisen osapuolen 
oikeuksia. Jos säännöistä, menettelytavoista, tuloksista tai muista kilpailuun liittyvistä 
asioista kiistellään, Mutti Pomodoro:n päätös on lopullinen ja mitään kirjeenvaihtoa tai 
keskustelua ei aloiteta. 

Osallistumalla kilpailuun takaat, että täytät kilpailun ehdot. Mutti Pomodoro pidättää 
itsellään oikeuden hylätä osallistujat, jotka eivät täytä yllä mainittuja ehtoja. 

Mutti Pomodoro pidättää itsellään oikeuden käyttää kilpailuun osallistujia 
markkinointitarkoituksiin. Osallistuja luopuu muista korvausvaatimuksista kuin kilpailun 
palkinto. 

Painovirheet ja tahattomat väärinkäsitykset: Mutti Pomodoro tai muut, suoraan tai 
epäsuorasti osallistuvat osapuolet eivät ole vastuussa kilpailun yhteydessä tapahtuneista 
virheistä tai tahattomista väärinkäsityksistä. 

 


