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K-supermarket Superpotti Säännöt 
 

 
 

Järjestäjän tiedot 

 
Ruokakesko Oy/K-supermarket-ketjuyksikkö 
Satamakatu 3, 00160 Helsinki 
00016 Kesko 
Y-tunnus: 0109862-8 

 
Osallistumiskelpoisuus 

 
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 
18-vuotta ja joilla on K-Plussa-kortti. Arvontaan ei kuitenkaan voi osallistua K-supermarketien 
henkilökunta eikä kilpailun järjestämiseen osallistuneet henkilöt Ruokakeskosta eikä 
mainostoimisto Reputationista. 

 
Osallistumisaika 
Arvonta on voimassa 5.-15.2.2015 välisenä aikana. 

 
 

Miten osallistun 
 

Säilytä kassakuittisi, jotka on lunastettu K-supermarketeista 5.-15.2.2015 välisenä aikana, niistä 
saat osallistumiskoodit arvontaan.  
 
Arvontaan voi osallistua  www.k-supermarket.fi/superpotti –kampanjasivuston kautta. Syötä 
kuittisi osallistumiskoodi, K-Plussa-korttisi numero sekä yhteystietosi kampanjasivun 
arvontalomakkeeseen 15.2.2015 mennessä. Osallistuminen ei edellytä sähköisen 
suoramarkkinointiluvan antamista. 
 
Osallistumiskoodi on 6-numeorinen. Osallistumiskoodin kaksi ensimmäistä numeroa 
määräytyvät päivämäärän mukaan, ja ovat 05-15 väliltä. Voittaja voi siten löytyä ainoastaan 
Superpäivien 5.-15.2.2015 aikana lunastetuista kuiteista. 

 
Osallistumiskoodin neljä viimeistä numeroa ovat kuitin loppusumman neljä viimeistä numeroa ja 
ovat numeroiden 0-9 väliltä. (kuitin yhteensä summa, ei pyöristetty luku). Mikäli loppusummassa 
on vain kolme numeroa, lisätään eteen yksi nolla. 
 
Säilytä kassakuittisi, palkinto luovutetaan vain kuittia vastaan. 

 
 

Arvonnan suorittaminen ja palkintojen luovutus 
 

Voittorivi arvotaan 16.2.2015, ja se on nähtävissä K-supermarketeissa sekä julkaistaan www.k-
supermarket.fi. Palkintona arvotaan 10 000 EUR arvoinen superpotti rahaa. Summa jaetaan 
kaikkien saman voittorivin syöttäneiden kesken. 
 
Lisäpalkintoina arvotaan osallistuneiden kesken 10 kpl lahjakorttia K-supermarketiin, joiden arvo 
on á 50 EUR. 
 
Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkintojen voittajiin. Superpotti luovutetaan voittajalle vain 
kuittia vastaan. Voittajan tulee lähettää alkuperäinen K-supemarketista lunastettu voittonumeron 
sisältävä kassakuitti hänelle ilmoitettuun osoitteeseen. Voitonmaksun edellytyksenä on 

http://www.k-supermarket.fi/superpotti
http://www.k-supermarket.fi/
http://www.k-supermarket.fi/
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alkuperäinen kuitti. Superpotin luovutustilaisuus järjestetään K-supermarketissa. 
 
Lisäpalkinnot toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen.  

 
Kaikkien voittajien nimet voidaan julkaista kampanjan jälkeen kaikille osallistujille lähettävässä 
sähköpostiviestissä, kampanjan järjestäjän Internet-sivuilla ja mahdollisesti printtimainonnassa. 
Yhteystietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Mikäli henkilö osallistuu 
kampanjaan, mutta ei anna markkinointilupaa, häntä ei lähestytä kampanjan jälkeen 
sähköpostitse.  

 
 

Superpotti-palkinnon maksaminen 
 

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voitot maksetaan voittajien ilmoittamille tileille 
16.3.2015 mennessä. Voittosumma maksetaan suoraan voittajan tilille, joten voittajan tulee 
ilmoittaa tilinumeronsa voiton saamiseksi. 

 

 
 

Arvonnan säännöistä ja niiden noudattamisesta 
 

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä sekä 
arvontaa koskevia järjestäjän päätöksiä. Arvonnanjärjestäjä on oikeutettu muuttamaan 
sääntöjä arvonta-ajan aikana. Arpajaisveron maksaa kilpailun järjestäjä. 

 
 

Väärinkäytökset 

Mikäli on aihetta epäillä väärinkäytöstä, niin tällaisissa tilanteissa asia selvitetään, ennen 
kuin voittoa maksetaan.
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