
Kattoarvonnan säännöt 
 

1. Arvonnan järjestäjä 
 

Hämeen Kattokeskus Oy (Jäljempänä Kattokeskus tai järjestäjä), Koivistontie 1, 33960 Pirkkala. 
 
Facebook ei osallistu arvontaan. 

 
 

2. Osallistumiskelpoisuus 
 

Arvontaan osallistuvat automaattisesti kaikki Suomessa asuvat, täysi-ikäiset yksityishenkilöt, 
jotka ovat pyytäneet ja saaneet Kattokeskukselta tarjouksen omakotitalon tai mökin 
kattoremontista 7.8.2020-31.1.2021 välisenä aikana. Voit pyytää kattoremonttitarjouksen joko 
puhelimitse, sähköpostilla nettisivuillamme www.kattokeskus.fi tai edustajamme kautta. 
 
Arvontaan eivät saa osallistua Kattokeskuksen eikä sen omistuksessa kokonaan tai osittain 
olevien yritysten sekä arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten 
henkilökunta eivätkä heidän perheenjäsenensä. Myöskään Asunto-osakeyhtiöt eivät voi 
osallistua arvontaan. 

 
 

3. Osallistumisaika ja palkinto 
 

Osallistumisaika on 7.8.-31.1.2021. Arvonnan palkintona maksimissaan on 18 000 € (alv. 24%) 
arvoinen Kattokeskuksen toteuttama kattoremontti. Arvonta suoritetaan 15.2.2021 mennessä. 
 
Palkinto on henkilökohtainen, ja se on käytettävä omakotitalon tai mökin kattoremonttiin 
Kattokeskuksen toiminta-alueella Suomessa. Jos voittaja on arvonnan voimassaoloaikana 
tilannut kattoremontin Kattokeskukselta ja remontti on toteutettu jo, Kattokeskus palauttaa 
ko. summan arvonnan voittajalle. Mikäli remonttia ei ole vielä tehty ja remontin summa ylittää 
palkinnon arvon asiakas vastaa itse ylimenevistä kustannuksista. Mikäli remontin arvo on 
pienempi kuin palkinnon arvo, ei ylijäävää osuutta makseta rahana.  
 
Arvonnan palkintona oleva kattoremonttiin tullaan suorittamaan 31.12.2021 mennessä. 
Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. 

 
 

4. Järjestäjän oikeudet 
 

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Kattokeskus varaa itselleen oikeuden käyttää voittajan 
ääntä, kuvaa, nimeä ja muita vastaavia mainonnassa, tiedottamisessa, 
markkinointimateriaaleissa ilman ylimääräistä korvausta tai ennakkovaroitusta voittajalle. 
Osallistuessaan kilpailuun jokainen hyväksyy nämä ehdot.  
 
Kattokeskus pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. 

 



5. Arpajaisvero / vaihto 
 

Järjestäjä sitoutuu huolehtimaan palkinnon lakisääteisestä arpajaisverosta. Palkintoa ei 
vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan. 

 
6. Muut ehdot  

 
Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään 
aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon 
voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään 
käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai 
vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai 
palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä 
kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia 
kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa 
osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset 
yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai 
vastaavan tapahtuman johdosta. 


