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Kampanjan ehdot 
Goodyearin kesän 2023 ostohyvityskampanjan 
ehdot (”Ehdot” jäljempänä tässä asiakirjassa) 

1. Yleiset säännöt 
 
1.1 Goodyearin kesän 2023 ostohyvityskampanja (”Kampanja”) on markkinointitoimi, jonka on kehittänyt ja 
jonka toteuttaa Goodyear Finland Oy (”Järjestäjä”). Järjestäjän pääkonttori on osoitteessa Box 38181, 118 27 
Stockholm, Sweden. 
 
1.2 Kampanjan tarkoituksena on antaa palkinto (”Palkinto”) osallistujille, jotka ostavat Goodyearin 
kesärenkaat kampanjan aikana ja muutoin täyttävät kaikki tässä asiakirjassa määritetyt ehdot. Renkaat on 
pitänyt ostaa suoraan joltain kampanjaan osallistuneelta jälleenmyyjältä (”Kumppani” tai ”Kumppanit”). 
Osallistuvien Kumppaneiden luettelo löytyy osoitteesta www.cashback-kampanja.goodyear.eu. Tarkista 
osallistuvat Kumppanit oston yhteydessä osoitteessa www.cashback-kampanja.goodyear.eu, sillä tietoja 
päivitetään jatkuvasti. 
 
1.3 Kampanjan ehdot julkaistaan myös kampanjan verkkosivustolla osoitteessa www.cashback-
kampanja.goodyear.eu (”Verkkosivusto”) koko kampanjan ajan. 
 
2. Kampanjaan osallistumisen ehdot 
   
2.1 Kampanja on tarkoitettu vain ja ainoastaan Suomessa rekisteröityneille kuluttajille (eli henkilöille, jotka 
ostavat renkaita yksityiskäyttöön, ts. ei ammattikäyttöön eikä osana yritys- tai liiketoimia), jotka täyttävät 
kaikki seuraavat ehdot kampanjan aikana: 

a) Osallistuja hyväksyy verkkosivuston käyttöehdot rekisteröitymisen yhteydessä 
b) Osallistuja rekisteröi ostoksensa verkkosivustolla näiden ehtojen lausekkeen 4 mukaisesti renkaiden 
oston yhteydessä. 

 
(Henkilöihin, jotka osallistuvat Kampanjaan täyttämällä kaikki tässä mainitut ehdot, viitataan jäljempänä tässä 
asiakirjassa sanalla Osallistujat). 
 
2.2 Järjestäjän henkilökunta tai perheenjäsenet eivät saa osallistua Kampanjaan. Muissa yksiköissä 
työskentelevät työntekijät, jotka osallistuvat Kampanjan kehittämiseen ja/tai toteutukseen, eivät myöskään 
saa osallistua Kampanjaan. Sama pätee myös henkilöihin, joilla on vakituinen työsuhde tällaisissa yksiköissä ja 
joita ei ole palkattu yksikköön tästä syystä. 
 
2.3 Yritykset tai henkilöt, jotka ostavat renkaat osana ammattimaista liiketoimintaa tai liike-/yritystoimia, eivät 
saa osallistua Kampanjaan. 
 
2.4 Järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa osallistujan oikeuden osallistua Kampanjaan, jos tämä rikkoo ehtoja 
tai jos ilmi tulee toimia, joista voi olla haittaa tai vaaraa Järjestäjän maineelle tai eduille. Järjestäjä pidättää 
myös oikeuden peruuttaa osallistujan oikeuden osallistua Kampanjaan, jos tämä käyttää virheellisiä, 
puutteellisia tai keksittyjä osoitetietoja, nimeä tai ostotositetta. Kampanjasta ulos suljettu osallistuja menettää 
oikeuden saada Palkinnon. Jos ulos suljettu Osallistuja on jo saanut Palkinnon, Järjestäjä voi vaatia ulos 
suljetulta Osallistujalta saadun Palkinnon arvoa vastaavaa korvausta. 
 
 
 
 
 
 



2 

 

3. Kampanja-aika 
 
3.1 Kampanja alkaa 15.3.2023 ja päättyy viimeistään 15.5.2023 (”Kampanja-aika”). Tämä tarkoittaa, että 
Palkintoja myönnetään vain edellä mainittuna kampanja-aikana ostetuista renkaista ja vain osallistujille, jotka 
täyttävät kaikki tässä asiakirjassa esitetyt ehdot. Luettelo osallistuvista Kumppaneista löytyy osoitteesta 
www.cashback-kampanja.goodyear.eu. 
 
3.2 Tässä Kampanjassa osto- ja asennuspäivä on sen laskun tai kuitin päivämäärä, jonka Osallistuja rekisteröi 
verkkosivustossa todisteena renkaiden ostosta. 
 
4. Myynninedistämisominaisuudet 
 
4.1 Järjestäjä sitoutuu antamaan Palkinnon Osallistujille, jotka täyttävät kaikki tässä asiakirjassa esitetyt 
renkaiden ostoa koskevat ehdot, kun renkaat ostetaan suoraan osallistuvalta* Kumppanilta Kampanja-aikana. 
Lisäksi edellytetään, että kyseinen osto rekisteröidään verkkosivustossa 7 vuorokauden kuluessa ostosta 
jäljempänä olevan kohdan 4.2 mukaisesti ja että Järjestäjä on hyväksynyt oston vahvistusprosessissa. 
 
* Osallistuva Kumppani tarkoittaa kumppania, joka on myyntiajankohtana listattuna kampanjasivulla 
www.cashback-kampanja.goodyear.eu  
 
4.2 Palkinnon saadakseen Osallistujan on rekisteröitävä verkkosivustolla Kampanjaan kuuluvaa rengastyyppiä 
olevan rengassarjan (4 kesärengasta) osto ja ilmoitettava suomalaisessa pankissa olevan pankkitilinsä numero. 
Rekisteröidessään ostoksensa Osallistujan pitää ladata verkkosivustolle selkeitä kuvia (skannattuja kopioita tai 
valokuvia) laskusta tai ostotositteesta ja näin todistaa, että renkaat ja niiden asennus on ostettu suoraan 
joltain Kumppaniltamme kampanja-aikana (myös tiedot merkistä, mallista, koosta ja renkaiden määrästä). 
 
4.3 Kaikki skannatut kuvat ja/tai valokuvat laskuista ja/tai ostotositteista, jotka Osallistuja lataa 
verkkosivustolle, vahvistetaan hyväksyntää varten. 
 
4.4 Järjestäjä pidättää oikeuden evätä Palkinnon Osallistujalta, jos Osallistuja ei ole rekisteröinyt 
verkkosivustolle renkaiden ja asennuspalvelun ostoa sekä kaikkia pakollisia tietoja sääntöjen mukaisesti 7 
vuorokauden kuluessa ostosta. Palkintoa ei myönnetä myöskään Osallistujille, jotka palauttavat renkaat 
Kumppanille sen jälkeen, kun osto on rekisteröity verkkosivustolla. 
 
4.5 Osallistujille, jotka Kampanja-aikana ovat ostaneet renkaat Kumppanilta ja rekisteröineet oston 
verkkosivustolla sääntöjen mukaisesti ja edellä mainitun määräajan kuluessa, myönnetään yhteensä 60, 80 tai 
100 euron Palkinto rengaskoon mukaan jäljempänä olevan taulukon mukaisesti rengassarjasta (4 renkaasta), 
joka on rekisteröity verkkosivustossa ja jonka Järjestäjä on hyväksynyt vahvistusprosessissa. 
 
 
5. Kampanjan tulosten ilmoittaminen ja Palkinnon maksaminen 
 
5.1 Järjestäjä maksaa Palkinnon suoraan Osallistujille 30 vuorokauden kuluessa rekisteröinnistä. Palkinnot 
maksetaan suoraan pankkitilille, jonka Osallistuja ilmoittaa verkkosivustolla rekisteröinnin yhteydessä. 
Maksun hyväksymisestä tai epäämisestä ilmoitetaan sähköpostilla. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cashback-kampanja.goodyear.eu/
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6. Valitukset 
 
6.1 Osallistujilla on oikeus tehdä kampanjaan liittyviä valituksia. Valitukset on tehtävä kirjallisina ja lähetettävä 
suoraan Järjestäjälle kirjattuna kirjeenä, lähettipalvelun kautta tai sähköpostilla 30 päivän kuluessa tiedon 
saamisesta kampanjaan liittyvistä epäselvyyksistä. Järjestäjä ei käsittele Valituksia, jotka Järjestäjä saa edellä 
mainitun määräajan jälkeen. Kirjattuna kirjeenä tai lähettipalvelulla toimitettavat valitukset on lähetettävä 
seuraavaan Järjestäjän osoitteeseen: Goodyear Sverige AB, Magnus Ladulåsgatan 63, 118 27 Stockholm, 
Sweden. Sähköpostilla toimitettavat valitukset on lähetettävä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: 
nordic_marketing@goodyear.com 
 
6.2 Päätöksen valituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tekee yksinomaan Järjestäjä, joka ilmoittaa 
päätöksestä Osallistujalle kirjallisesti 30 vuorokauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta. 
 
6.3 Muu yhteydenpito Osallistujan ja Järjestäjän välillä tulee käydä edellä olevan kohdan 2 mukaisesti 
sähköpostilla, joka lähetetään seuraavaan osoitteeseen: nordic_marketing@goodyear.com 
 
7. Osallistujan henkilötiedot 
 
7.1 Järjestäjän katsotaan olevan rekisterinpitäjä, joka käsittelee kampanjan Osallistujien henkilötietoja. 
Osallistujat hyväksyvät sen, että Järjestäjä rekisterinpitäjän ominaisuudessaan ja sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti käsittelee Osallistujien henkilötietoja Goodyearin tietosuojakäytännön mukaisesti: 
https://www.goodyear.eu/sv_se/consumer/privacy-policy.html 
7.2 Osallistuja on jo rekisteröinnillä ilmaissut lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyneensä Goodyearin 
tietosuojakäytännön ja hyväksyy sen, että Järjestäjä käsittelee Osallistujan henkilötietoja tietosuojakäytännön 
mukaisesti. 
7.3 Osallistujilla on oikeus saada tietoonsa itsestään rekisteröidyt henkilötiedot ja pyytää niiden oikaisua tai 
poistamista ottamalla yhteyttä osoitteella nordic_dataprivacy@goodyear.com. Annettuja tietoja käsitellään ja 
säilytetään 4 vuoden ajan kampanjan toteutusta sekä palkintojen myöntämistä ja maksamista varten 
kampanjan puitteissa. Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta pakollista, jos haluaa osallistua 
kampanjaan. 
 
 
8. Lopulliset ehdot 
 
8.1 Nämä ehdot sitovat kaikkia kampanjaan osallistuvia tahoja. Tässä asiakirjassa esitetyt ehdot muodostavat 
kampanjan periaatteet sekä Järjestäjän ja Osallistujien kelpoisuus- ja voimassaolosäännöt, oikeudet ja 
velvollisuudet. 


