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Kilpailuehdot 
 
1. Kilpailuun osallistuminen edellyttää, että kilpailija on yli 18-vuotias ja asuu Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai 

Tanskassa. Kukin osanottaja voi voittaa vain yhden palkinnon, mutta voi osallistua kilpailuun useampia kertoja 
antamalla arvionsa eri Samsung-tuotteista, kuten televisioista, kodinkoneista tai äänentoistotuotteista. 
Osanottajan täytyy omistaa arvioimansa tuotteet itse. Kilpailun järjestää Samsung Electronics Nordic AB 
(”Samsung”). Samsungin työntekijät sekä heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua kilpailuun.  
 

2. Kilpailuun osallistumiseksi on kirjoitettava arvio omistamastaan Samsung-tuotteesta, joka kuuluu 
tuotekategoriaan TV & Ääni tai Kodinkoneet. Arvio annetaan samsung.com-sivuston kampanjasivulla, josta 
pääsee kilpailuun. Jos arviota ei anneta kilpailusivun kautta, sen ei katsota osallistuvan kilpailuun. Jotta arvio 
laskettaisiin mukaan kilpailuun, sen täytyy saada hyväksyntä alla olevien ehtojen mukaisesti. 

 
3. Kilpailu käynnistyy 17. joulukuuta ja päättyy 31. tammikuuta. Samsungin tuomaristo valitsee 35 voittajaa maata 

kohden Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Tuotearviot arvioidaan sen perusteella, miten hyvin ne 
kuvaavat tuotteen ja sen toimintojen vaikutusta osanottajan arkeen. Valintakriteerinä on miten hyvin arviossa 
kuvaillaan tuotetta sekä sen toimintoja ja ominaisuuksia objektiivisella, asianmukaisella ja vivahteikkaalla 
tavalla. Kussakin maassa valitaan 35 voittajaa, joiden arvioiden tuomaristo katsoo parhaiten kuvaavan 
tuotteiden vaikutusta osanottajan arkeen. Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa. 
 

4.  Palkintona on 7 elokuvakuponkia SF Anytime -palveluun. Kupongeilla voi vuokrata mitä tahansa valikoimaan 
sisältyviä vuokraelokuvia. Vuokratut elokuvat ovat katsottavissa 48 tunnin ajan ja niiden arvo on enintään 5 
euroa/kpl ja yhteensä 35 euroa. Koodista ei jää jäljelle osittaista arvoa, jos vuokrataan alle 5 euron elokuva. 
Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muiksi tuotteiksi. Kupongit ovat voimassa 7. helmikuuta – 7. toukokuuta.  
 

5. Samsung ottaa yhteyttä voittajiin kilpailun yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen viimeistään 8. 
helmikuuta ja toimittaa 7 kampanjakoodia. Kilpailijat antavat Samsungille oikeuden julkaista voittajien 
ilmoittamat lempinimet ja voittaneet arviot Samsung.fi-sivuilla, muilla Samsung-konsernin verkkosivuilla sekä 
Samsungin markkinoinnissa.  
 

6. Kilpailijat takaavat kirjoittaneensa kilpailuarvionsa itse. Kukin kilpailija vastaa itse kaikista lataamistaan kuvista 
ja tekstistä, sekä siitä, että hänellä on tarvittavat oikeudet, luvat ja suostumukset niiden lataamiseen 
Samsung.com-sivuille ja niiden antamiseen Samsungin käyttöön. Jos kuvissa on esimerkiksi henkilöitä, 
kilpailijan on saatava heidän lupansa kuvien julkaisuun. Samsung kehottaa kilpailijoita olemaan lataamatta 
kuvia, joiden käyttöön heillä ei ole kaikkia oikeuksia, lupia ja suostumuksia. Samsung ei vastaa millään tavalla 
kuvista eikä niiden mahdollisista rasistisista, väkivaltaisista, seksistisistä, loukkaavista tai muutoin 
sopimattomista sisällöistä tai asiaankuuluvien lakien, Samsungin menettelytapojen tai tavaramerkkien 
loukkaamisesta. Samsung pidättää itsellään oikeuden poistaa mikä tahansa materiaali, joka (i) jollain tavalla 
loukkaa tai jonka voidaan olettaa loukkaavan kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, (ii) jollain tavalla on 
laiton tai ristiriidassa Samsungin menettelytapojen tai tavaramerkkien kanssa, (iii) jossain suhteessa rikkoo 
näitä kilpailuehtoja, tai (iv) on Samsungin mielestä sopimaton. 
 

7. Kilpailijat antavat Samsungille ja muille Samsung-konsernin yrityksille kattavan, rajoittamattoman ja 
yksinomaisen oikeuden käyttää kilpailuvastausta markkinoinnissaan rajoittamattoman ajan mediasta tai 
maantieteellisistä markkinoista riippumatta. Tämä sisältää Samsungin rajoittamattoman oikeuden valmistaa 
sisällöstä kopioita, muokata sisältöä ja saattaa se suuren yleisön saataville. 
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8. Voidakseen osallistua kilpailuun, kilpailijan on annettava tietyt henkilötiedot Samsungille. Samsung kerää nämä 

henkilötiedot ja käsittelee niitä vain kilpailun hallinnoimista varten (mukaan lukien kilpailun voittajille 
ilmoittaminen). Lisäksi voittajien on Samsungin pyynnöstä ilmoitettava henkilötunnuksensa Samsungille, jotta 
Samsung voi huolehtia velvollisuuksistaan veroviranomaisia kohtaan. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 
164 28 Kista, Sverige, on vastuussa osallistujien henkilötiedoista. Samsung noudattaa voimassa olevaa 
yksityisyydensuojaan liittyvää lainsäädäntöä käsitellessään henkilötietoja. Sinulla on lain turvaama oikeus saada 
tietää, mitä henkilötietojasi Samsung käsittelee, ja oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen korjaamista. Voit 
ottaa yhteyttä Samsungiin osoitteeseen dataprotection.sena@samsung.com, jos sinulla on 
henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä.  
 

9. Samsung pidättää oikeuden hylätä jokaisen kilpailijan, joka ei noudata näitä kilpailuehtoja sekä muita 
asiakirjoja, joihin viitataan arvion kirjoittamisen yhteydessä. 
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