
ABC-mobiiliarvonnan säännöt 

1. Arvonnan järjestäjä 
Suur-Seudun Osuuskauppa. 
 

2. Kampanja-aika 
Arvontaan voi osallistua 1.9.2020 klo 0.01 – 30.9.2020 klo 23.59. 
 

3. Arvontaan osallistuminen 
Arvontaan osallistuvat kaikki täysi-ikäiset asiakasomistajat ja 
asiakasomistajatalouteen kuuluvat ABC-mobiiliin kirjautuneet (vahva 
tunnistautuminen tehty) maksamalla ABC-mobiilisovelluksella tankkauksen, 
Carwash autopesun tai ruokailun Suur-Seudun Osuuskaupan toimipaikassa (ABC 
Lohja, Masuuni Karkkila, Nummela, Piihovi, Perniö, SSO liikennemyymälä Salo ja 
Tytyri, ABC automaatit Halikko, Koski, Marttila, Somero, Tupuri, Kemiö, Vihti, 
Sammatti, Tynninharju, CarWash Tytyri, Halikko ja Nummela) 1.9.2020 klo 0.01 – 
30.9.2020 klo 23.59 välisenä aikana. Jokainen maksukerta osallistuu 
automaattisesti arvontaan. 
 

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen 
Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti S-ryhmän asiakasomistaja- ja 
asiakasrekisterin tiedoissa olevien yhteystietojen mukaan puhelimitse. Mikäli 
voittajaa ei tavoiteta 3 vrk:n aikana, arvotaan uusi voittaja. Arvonta suoritetaan 
Suur-Seudun Osuuskaupan toimesta. Arvontaan osallistumisajan ulkopuolella tai 
muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei 
huomioida. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai 
vastaavista ongelmista, mistä johtuen osallistumisilmoitus jää arvonnan 
ulkopuolelle.  

Palkintoja arvotaan yhteensä 5, yksi kilpailuajan jokaisella jaksolla. Jaksot ovat: 

Arvonta nro 1: arvontaan osallistuvat aikavälillä 1.9. – 6.9. ABC-mobiili sovelluksella 
ostaneet. Arvonta suoritetaan 7.9. 
Arvonta nro 2: arvontaan osallistuvat aikavälillä 7.9.-13.9. ABC-mobiili sovelluksella 
ostaneet. Arvonta suoritetaan 14.9. 
Arvonta nro 3: arvontaan osallistuvat aikavälillä 14.9.-20.9. ABC-mobiili 
sovelluksella ostaneet. Arvonta suoritetaan 21.9. 
Arvonta nro 4: arvontaan osallistuvat aikavälillä 21.9. -27.9. ABC-mobiili 
sovelluksella ostaneet. Arvonta suoritetaan 28.9. 
Arvonta nro 5: arvontaan osallistuvat aikavälillä 28.9.-30.9. ABC-mobiili 
sovelluksella ostaneet. Arvonta suoritetaan 5.10. 

5. Arvontapalkinto 
Arvontapalkinto on 120 euron arvoinen Sokos Hotel majoituslahjakortti Sokos Hotel 
Rikala Saloon jokaisella arvontajaksolla. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi 
tuotteeksi. Palkintoja arvotaan yhteensä 5 kpl. 
 

6. Arvonnan järjestäjän vastuu 
Suur-Seudun Osuuskauppa rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan 



palkintoon. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnasta aiheutuvat arpajaisverot. 
 

7. Sääntöjen muuttaminen 
Suur-Seudun Osuuskauppa pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä 
ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan 
toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. 
 

8. Arvonnan julkisuus 
Arvonnan voittajat voivat myöntää erillisellä suostumuksella arvonnan järjestäjälle 
oikeuden julkaista heidän nimensä. Suostumuksensa antaneiden voittajien nimet 
voidaan julkaista S-ryhmän medioissa sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook ja 
Twitter).  
 

9. Tietojenkäsittelyperiaatteet 
Arvonta toteutetaan S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin tietojen 
perusteella. S-ryhmän henkilötietojen käsittelyperiaatteet sekä henkilörekisterien 
tietosuojaselosteet luettavissa www.s-kanava.fi/tietosuojaseloste 

  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.s-kanava.fi%2Ftietosuojaseloste&data=02%7C01%7Ctiina.leppamaki%40sok.fi%7C3166d56be49d4dba965c08d84da05c75%7Ca652adc37bb343128eb06ab323f7d6cd%7C0%7C0%7C637344698420391052&sdata=0vc%2FR737Ot3LdKVSEcv8s5GDgAEC5IPU0KfkNO%2B8CPQ%3D&reserved=0

