
1. Kilpailun järjestäjä 

• Finbot OY, Y-tunnus 3092999-6 

2. Kilpailuun osallistuminen 

• Kilpailuun osallistutaan sivulta https://www.finbot.fi/verkkosivukampanja/. Ilmoittautuminen 
menee chatbot-keskustelun kautta. Yksi yritys voi osallistua vain kerran. Haluamme tukea 
pienyrittäjiä, joten teemme sivut ainoastaan pienyrityksille. 

3. kilpailuaika 

• Kilpailuaika on 18.05.2020-16.05.2020. Tämän jälkeen emme ota vastaan uusia ilmoittautumisia. 
Vastuu osallistumisen perille saapumisesta kilpailuaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa 
tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä 
osallistumisessa. 

4. Palkinto  

• Osallistujien kesken valitaan kaksi pienyritystä, joille valmistamme Pronssi-tason verkkosivut. 
Pronssipaketti sisältää toiminnollisuuksiltaan perusmuotoiset, mutta tyylikkäät kotisivut 
yrityksellesi. Paketin päätavoite on luoda edustava käyntikortti verkkoon. Usein pronssipaketin 
sivuille lisätään tietoa yrityksestä, palveluista ja mahdollisuus yhteydenottoon. 

• Pakettiin sisältyy mm. SSL-salaus, optimointi mobiililaitteille ja yhteydenottomahdollisuus. Lisäksi 
saat yrityksellesi useita vapaasti nimettäviä sähköpostilaatikkoja käyttöön (työntekijä@yrityksesi.fi). 

• Palkinnon arvo on noin 600€. 
• Lisätietoja Pronssi-paketista täältä: https://www.finbot.fi/verkkosivut-yritykselle/ 

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet 

• Valitsemme hakijoiden joukosta kaksi pienyritystä viikolla 25. 
• Valmistamme nettisivut yhden kuukauden sisällä siitä, kun saamme valituilta tarvitut materiaalit 

(tekstit, kuvat, ym)  
• Palkinto ei sisällä domainin eikä webhotellin hankintakuluja. Nämä suositellaan tilaamaan 

kauttamme, jotta niiden asetukset voidaan säätää verkkosivuillesi sopiviksi. 
• Finbotilla on oikeus käyttää valmistettuja kotisivuja referenssinään kotisivuillaan. 
• Finbot ei vastaa sivujen ylläpidosta, mutta asiakkaalla on mahdollisuus tilata ylläpitopalvelu 

erikseen. 
• Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta 

palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden 
puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. 

6. Oikeudet 

• Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat 
Järjestäjälle tai soveltuvin osin niiden yhteistyökumppaneille. 



7. Järjestäjän vahingonkorvausvastuu 

• Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua 
osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä 
vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. 
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja 
arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä 
mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi / palveluksi. 
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän 
päätöksiä. 

8. Henkilötietojen käsittely 

• Osallistujien henkilötietoja käsitellään Finbotin rekisteriselosteiden ehtojen mukaisesti. 
Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen 
nimeä ja/tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta 
tai erillistä korvausta. 

9. Sääntöjen muuttaminen 

• Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen. 


