
RYOBI ONE+ MM-tulosveikkauspeli 2022 käyttäehdot (“Sopimus”)  

1. JÄRJESTÄJÄ 
1.1 RYOBI ONE+ MM-tulosveikkauspelin ("Kilpailu") järjestäjä on on Techtronic Industries Nordic, 

Stamholmen 147, 1., 2650 Hvidovre, Tanska ("Järjestäjä"). 
Kilpailuun osallistuva hyväksyy osallistumisellaan nämä käyttöehdot. Osallistujia koskee Ryobin 
kotisivuilla esitetty Yksityisyyden suoja https://fi.ryobitools.eu/alaviite-linkit/yksityisyydensuoja/. 
 

2. KELPOISUUS 
2.1 Kilpailu on avoin kaikille osallistumishetkellä yli 18 vuotta täyttäneille henkilöille, joiden asuinpaikka 

on Suomi.  
2.2 Techtronic Industriesin sekä sen tytäryhtiöiden työntekijät, sekä johto, eivätkä heidän 

perheenjäsenensä, eikä kukaan muu kilpailuun kytköksissä oleva, tai sen laatimisessa auttanut taho, 
saa osallistua kilpailuun. 

2.3 Osallistujat ovat velvollisia todistamaan osallistumiskelpoisuutensa, ja järjestäjä voi vaatia voittajalta 
todistuksen yllämainittujen ehtojen täyttämisestä ennen palkinnon luovuttamista. 

2.4 Tähän kampanjaan osallistuminen ei edellytä osallistumismaksua eikä ostamista; Internet-yhteyden 
ja mobiilidatan käytöstä voi kuitenkin aiheutua kuluja osallistujalle. Kilpailun verkkosivuston 
käyttökustannukset riippuvat osallistujan yksittäisestä Internet-palveluntarjoajasta, ja ne ovat vain 
osallistujan vastuulla. Järjestäjä ei ole vastuussa osallistujan kustannuksista. 

2.5 Osallistumalla tähän kilpailuun osallistuja ilmoittaa hyväksyvänsä nämä ehdot ja sitoutuvansa 
noudattamaan niitä. 
 
3. KUINKA OSALLISTUMINEN TAPAHTUU 

3.1 Kilpailu alkaa klo 12:01 11.11.2022 ja päättyy klo 23:59 18.12.2022 (“kilpailuaika”).  
3.2 Kilpailuun osallistutaan osoitteessa https://win.ryobitools.eu/ ja sieltä löytyvät myös 

osallistumisohjeet. 
3.3 Osallistuakseeen kilpailuun, kilpailijan täytyy noudattaa seuraavia ohjeita; 

(i) Kaikkien osallistujien on annettava sähköpostiosoitteensa, hyväksyttävä ehdot ja kilpailun 
tietosuojakäytäntö klikkaamalla kohdassa 3.2. olevaa linkkiä. 

3.4 Pelatakseen Osallistujat näkevät luettelon kyseisen turnauksen kierroksen peleistä, jotka ovat tällä 
hetkellä ennustuskelpoisia (määriteltynä siten, että ne kuuluvat nykyiselle ennustuskierrokselle ja 
enintään yksi (1) tunti ennen suunniteltua aloituspotkua). 

3.4.1 Osallistujat voivat ilmoittaa kotijoukkueen ja vierasjoukkueen pisteet. 
3.4.2 Osallistujat tekevät ennusteita kunkin pelin tuloksista. Osallistujat eivät suoraan ennusta 

lopputulosta, vaan lopputulos päätellään käyttäjän syöttämästä pistemäärästä. Jos 
osallistuja esimerkiksi ennustaa kotijoukkueen pistemääräksi 3 ja vierasjoukkueen 
pistemääräksi 1, tulos, joka johdetaan tästä tulosennusteesta, on, että voittajajoukkue on 
kotijoukkue.  

3.4.3 Osallistujat voivat päivittää tulosennusteensa yhtä (1) tuntia ennen kyseisen ottelun 
alkamisajankohtaa. 

https://fi.ryobitools.eu/alaviite-linkit/yksityisyydensuoja/


3.4.4 Osallistujat voivat saada pisteitä oikean lopputuloksen ennustamisesta (kotivoitto, tasapeli, 
vierasvoitto) ja myös oikean pistemäärän ennustamisesta. 

3.5 Kaikki pisteet lasketaan jalkapallo-ottelun tulosten ja osallistujan ennusteiden perusteella 
seuraavasti: 

3.5.1 Osallistujat saavat 0 pistettä väärin ennustetusta lopputuloksesta ja väärin ennustetusta 
maalimäärästä. 

3.5.2 Osallistujat saavat 2 pistettä oikein ennustetusta lopputuloksesta, mutta väärin 
ennustetusta maalimäärästä. 

3.5.3 Osallistujat saavat 5 pistettä oikein ennustetusta lopputuloksesta ja oikein ennustetusta 
maalimäärästä. 

3.6 Tulokset ja pisteet käsitellään joka ilta. 
3.7 Osallistujat näkevät pelistä saamansa pisteet ja kampanjan yhden (1) parhaan 

kokonaispistemäärän, kun peli on päättynyt. 
3.8 Toimialojen, kuluttajaryhmien ja liittoutumisen yhteisosallistumisia ei hyväksytä. Huijausyrityksiä 

missään muodossa, makrojen käyttöä tai automatisoituja osallistumisia, henkilöllisyyden 
naamiointia IP-osoitteita manipuloimalla, väärän henkilöllisyyden käyttämistä tai muuta kilpailun 
hengen vastaista käytöstä (päätetään täydellisen luottamuksellisesti) ei hyväksytä. Huijauksesta 
kiinni jäänyt osallistuja suljetaan kilpailun ulkopuolelle. 

3.9 Kilpailun järjestäjä ei ota vastuuta vastaanottamatta jääneistä osallistumisista, poistetuista, 
muutetuista tai puutteellisista osallistumisista riippumatta syystä. 

 
4. PALKINNOT JA VOITTAJIEN JULISTAMINEN 

4.1 Voittaja on osallistuja, jolla on korkein pistemäärä kaikista pätevistä ja hyväksyttävistä 
osallistumisista kullakin turnauksen kierroksella alla olevan luettelon mukaisesti. Osallistujan on 
osallistuttava ja saavutettava vähintään yksi (1) piste millä tahansa kierroksella. Kaikki voittajat 
valitaan ja heille ilmoitetaan sähköpostitse 24 tunnin kuluessa kyseisen jalkapallo-ottelun 
päättymisestä.   

4.2 Jos useampi osallistuja jakaa ensimmäisen sijan/korkeimman pistemäärän jollakin alla luetelluista 
kierroksista tai pääpalkinnon arvonnassa, voittaja on se osallistuja, joka on lähettänyt ennusteensa 
ensimmäisenä. Tämä voidaan määrittää, koska kaikki lähetetyt ennusteet ovat aikaleimattuja. 

4.3 Lohkovaihe alkaa 20.11.2022 ja päättyy 02.12.2022 - yhteensä kolmetoista (13) päivää (mukaan 
lukien). Tällä kierroksella pelataan 48 peliä, ja jokaista maata kohden jaetaan yksi (1) palkinto 
päivässä, joka koostuu liitteen 1 taulukossa 1 luetelluista tuotteista. 

4.4 Pudotuspelit, 16 parasta, alkaa 12.03.2022 ja päättyy 12.06.2022 - kestää yhteensä neljä (4) päivää 
(mukaan lukien). Tällä kierroksella pelataan kahdeksan peliä, ja jokaista maata kohden jaetaan yksi 
(1) palkinto päivässä, joka koostuu liitteen 1 taulukossa 2 luetelluista tuotteista. 

4.5 Neljännesvälieräkierros alkaa 09.12.2022 ja päättyy 10.12.2022 - yhteensä kaksi päivää (mukaan 
lukien). Tämä kierros koostuu neljästä pelistä, ja koko kierroksella jaetaan yksi (1) palkinto maata 
kohti, joka koostuu liitteen 1 taulukossa 3 luetelluista tuotteista. 

4.6 Puolivälieräkierros alkaa 13.12.2022 ja päättyy 14.12.2022 - yhteensä kaksi päivää (mukaan lukien). 
Tämä kierros koostuu kahdesta pelistä, ja koko kierroksella jaetaan yksi (1) palkinto maata kohti, 
joka koostuu liitteessä 1 olevassa taulukossa 4 luetelluista esineistä. 



4.7 Loppuottelukierros alkaa ja päättyy 18.12.2022. Tämä kierros koostuu yhdestä pelistä, ja koko 
kierroksella jaetaan yksi (1) palkinto maata kohti, joka koostuu liitteessä 1 olevassa taulukossa 5 
luetelluista esineistä. 

4.8 Kukin osallistuja saa osallistumismahdollisuuden pääpalkinnon arvontaan, jossa 
osallistumismahdollisuuksien määrä lasketaan yhteen hänen turnauksen kokonaistuloksensa 
perusteella. Tämän pääpalkinnon arvonnan voittaja on osallistuja, jolla on korkein 
kokonaispistemäärä viimeisen pelin jälkeen. Pääpalkintoarvonnassa jaetaan yksi (1) palkinto maata 
kohti, joka koostuu liitteen 1 taulukossa 6 luetelluista esineistä, joiden arvo on yhteensä 1 000 euroa. 
Tämän pääpalkintoarvonnan voittaja julkistetaan 19. joulukuuta 2022. 

4.9 Kaikki palkinnot toimitetaan kolmenkymmenen (30) työpäivän kuluessa siitä, kun voittaja on 
ilmoittanut postiosoitteensa järjestäjälle.  

4.10 Voittaja saa sähköpostin, jossa järjestäjä pyytää voittajan Suomessa sijaitsevaa toimitusosoitetta 
palkinnon lähettämistä varten. Mikäli voittajaan ei saada yhteyttä, tai hän ei lunasta voittoaan 
neljäntoista (14) päivän sisällä voittosähköpostin lähettämisestä, järjestäjä arpoo uuden voittajan. 
Järjestäjä ei ole vastuussa siitä, että voittaja ei saa viestejä niiden roskapostiin päätymisen tai 
muiden asetusten vuoksi tai siitä, että voittaja on antanut virheellisiä tai muuten toimimattomia 
yhteystietoja. 

4.11 Järjestäjä ei ota vastuuta osallistujien kolmansilta osapuolilta saamista virheellisistä 
palkintotiedoista, eikä palkintoa voi vaihtaa rahaksi. Palkintoa ei voi vaihtaa toisiin tuotteisiin. 
Palkinto riippuu sen saatavuudesta, ja järjestäjä varaa oikeuden korvata palkinto vastaavalla mallilla 
ilman ennakkoilmoitusta. 

4.12 Järjestäjän päätös kilpailun osalta on sitova kaikissa kilpailua koskevissa asioissa, eikä järjestäjä 
ryhdy kirjeenvaihtoon kilpailuun liittyen. 

 
5. TIETOSUOJA 

5.1 Osallistujien henkilötietoja käytetään tämän kampanjan tarkoituksiin voimassa olevan GDPR-
lainsäädännön ja järjestäjän tietosuojakäytännön mukaisesti, joka löytyy osoitteesta 
https://fi.ryobitools.eu/alaviite-linkit/yksityisyydensuoja/. Järjestäjä pidättää oikeuden ottaa 
yhteyttä kaikkiin osallistujiin henkilötietojensa tarkistamiseksi. Epäselvyyksien välttämiseksi kaikki 
kohdassa 3 kuvatut kilpailuun liittyvien merkintöjen katsotaan antaneen järjestäjälle suostumuksen 
käsitellä kaikkia henkilötietoja, jotka on määritelty yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 artiklan 4 
(1). 

 
6. YLEISTÄ 

6.1 Järjestäjä varaa oikeuden perua tai lopettaa kilpailun sekä yleiset käyttöehdot koska tahansa ilman 
ennakkovaroitusta. Kaikki mahdolliset muutokset kilpailuun ilmoitetaan osallistujille järjestäjän 
toimesta mahdollisimman nopeasti.  

6.2 Kilpailu ja yleiset kilpailuohjeet ovat Suomen lainsäädännön alaisia, ja mahdolliset riitatilanteet 
käsitellään Suomen tuomioistuimessa. 

6.3 Jos näitä yleisiä käyttöehtoja pidetään pätemättöminä minkä tahansa hallituksen lain, säännön, 
määräyksen tai määräyksen mukaan tai toimivaltaisen tuomioistuimen päätöksen mukaisesti, 



tällainen pätemättömyys ei vaikuta muiden sellaisten säännösten täytäntöönpanokelpoisuuteen, 
jotka eivät ole virheellisiä. 

6.4 Sikäli kuin laissa sallitaan, järjestäjä, sen edustajat tai tytäryhtiöt eivät missään tapauksessa ole 
vastuussa tai velvollisia korvaamaan voittajaa tai hyväksymään mitään vastuuta mistään 
menetyksestä, vahingosta, henkilövahingosta tai kuolemasta, joka johtuu palkinnon saamisesta, 
paitsi jos se johtuu järjestäjän, sen edustajien tai jakelijoiden tai heidän työntekijöidensä 
huolimattomuudesta. Osallistujan lakisääteiset oikeudet ovat edelleen voimassa. 

Liite 1 

Taulukko 1:  

‘Lohkovaiheen palkinto’ 

KPL Tuotenimi Mallinumero Arvo € 

1 18V ONE+™ Klipsituuletin (ilman 
akkua) 

RCF18-0 31,99  

1 18V ONE+™ 2.5AH Lithium+ Compact -
akku 

RB1825C 84,99 

1 18V ONE+™ 2.0A -laturi RC18120 52,99 

 

Taulukko 2:  

‘Pudotuspelien palkinot’ 

KPL Tuotenimi Mallinumero Arvo €  

1 18V ONE+™ Bluetooth® Minikaiutin 
(ilman akkua) 

RBTM18-0 54,99 

1 18V ONE+™ 2.5AH Lithium+ Compact -
akku 

RB1825C 84,99 

1 18V ONE+™ 2.0A -laturi RC18120 52,99 

 

Taulukko 3:  

‘Neljännesvälierän palkinto’ 

KPL Tuotenimi Mallinumero Arvo € 

1 18V ONE+™ hiiliharjaton 
porapone/ruuvinväännin (ilman akkua) 

R18DD7-0 129,99 

1 Suojalasit RSG01 11,99 

1 18V ONE+™ 5.0AH Lithium+ Compact -
akku 

RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 5.0A -laturi RC18150 64,99 

1 Ryobi® 22L pieni työkalulaukku RSSSTB1 24,99 

 



Taulukko 4:  

‘Puolivälierän palkinto’ 

KPL Tuotenimi Mallinumero Arvo €  

1 18V ONE+™ 37cm hiiliharjaton 
ruohonleikkuri (ilman akkua) 

RY18LMX37A-0 299,99 

1 Suojalasit RSG01 11,99 

1 18V ONE+™ 5.0AH Lithium+ Compact -
akku 

RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 5.0A -laturi RC18150 64,99 

 

Taulukko 5:  

‘Loppuottelun palkinto’ 

KPL Tuotenimi Mallinumero Arvo € 

1 18V ONE+™ Hiiliharjaton 
porakone/ruuvinväännin (ilman akkua) 

R18DD7-0 129,99 

1 18V ONE+™ Epäkeskohiomakone 
(ilman akkua) 

RROS18-0 74,99 

1 18V ONE+™ 23cm ruohotrimmeri 
(ilman akkua) 

RY18LT23A - 0 54,99 

1 18V ONE+™ varsi-imuri (ilman akkua) RSV18-0 209,99 

1 18V ONE+™ 5.0AH Lithium+ Compact -
akku 

RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 5.0A -laturi RC18150 64,99 

 

Taulukko 6:  

‘Suuri pääpalkinto’ 

KPL Tuotenimi Mallinumero Arvo € 

1 
18V ONE+™ Compact hiiliharjaton 
porakone/ruuvinväännin (ilman 

akkua) R18DD5-0 

129,99 

1 18V ONE+™  150mm pyörösaha 
(ilman akkua) R18CS-0 119,99 

1 18V ONE+™ USB-laturi (ilman akkua) R18USB-0 31,99 

1 18V ONE+™ ilmapumppu (ilman 
akkua) R18VI-0 52,99 

1 18V ONE+™ liimapistooli (ilman 
akkua) RGL18-0 52,99 

1 18V ONE+™ Aluevalaisin (ilman 
akkua) RLC18-0 42,99 



1 18V ONE+™ 33cm ruohonleikkuri 
(ilman akkua) OLM1833B 199,99 

1 18V ONE+™ 25-30cm ruohotrimmeri 
(ilman akkua) OLT1832 89,99 

1 18V ONE+™ 5.0AH Lithium+ 
Compact -akku RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 2.5AH Lithium+ 
Compact -akku 

RB1825C 84,99 

1 18V ONE+™ 5.0A -laturi RC18150 64,99 

1 18V ONE+™ 2.5Ah Lithium+ -akku RB1825C 84,99 

  

 


