1. Arrangör och samarbetspartner

Arrangör: Oy Teboil Ab, 0114795-2, Örevägen 20, 01510 VANDA (nedan "Arrangör")

2. Rätt till deltagande

Alla innehavare av Teboils kundkort har rätt att delta i utlottningen, med undantag för
dem som anges nedan.
Anställda hos det arrangerande företaget eller företagets samarbetspartner eller dessa
anställdas familjemedlemmar får inte delta i utlottningen. Teboil-köpmän, deras
anställda och deras familjemedlemmar får inte heller delta i tävlingen. Arrangören har
rätt att utan separat meddelande bortse från bidrag som inte har gjorts i enlighet med
dessa villkor.
I utlottningen deltar man automatiskt med inköp som gjorts under tiden1. - 28.2.2021
med Teboils kundkort.
3. Period för deltagande

Tävlingstiden är 1. - 28.2.2021, om inget annat meddelas. Köptransaktioner som gjorts
utanför tävlingsperioden godtas inte för utlottningen.
4. Deltagande

Varje transaktion som gjorts med Teboils kundkort kommer att delta i utlottningen. Detta
gäller även produkter och tjänster som inte ger någon förmån eller rabatt vid tidpunkten
för tävlingen.
5. Priset

Vinnaren i utlottningen får en grundservice vid Vianor Jomala, på Åland.
Priset som utlottas är en grundservice värd av 178 euro. Priset kan inte bytas eller
omvandlas till kontanter. De kan inte heller överföras till en annan person. Priset
kommer att överlåtas till vinnaren vid en tidpunkt som meddelas separat efter
dragningen.
6. Utlottning

Dragningen kommer att äga rum senast 15.3.2021.
Teboil arrangerar utlottningen, drar vinnaren och meddelar honom / henne personligen.
Om vinnaren inte nås inom en vecka efter dragningen kommer ny vinnare att dras.
Vinnaren av grundservicen vid Vianor ska på begäran styrka sin identitet. Arrangören
betalar den lagstadgade lotteriskatten på priserna. Arrangören har rätt att publicera
vinnarens förnamn och ort i sina egna publikationer.
7. Materiella rättigheter

Användning av allt material som rör dragningen är förbjudet utan Arrangörens och
Samarbetspartnerns skriftliga tillstånd i förväg.
8. Ändringar och tolkning av reglerna
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna. Eventuella regeländringar kommer
att meddelas på den webbplats som har information om utlottningen. Eventuella
oklarheter i tillämpningen och tolkningen av reglerna för utlottningen avgörs av
Arrangören.

