
 
 

 

Katto Kuntoon RuuKin tuotteilla
Ruukin kattotuotteiden Delicard-kampanjaetu 
15.10. - 30.11.2012 aikana tehdyille hankinnoille

Nyt myydään talven parhaimpia  kattopaketteja. Laita kattoremontti alkuun ennen marraskuun loppua, niin hoidamme 
sinulle pöydän täyteen ylellistä purtavaa Delicard-lahjakortin muodossa.

Täytä tämä kuponki ja palauta se viimeistään 28.12.2012 alkuperäisen ostokuitin kera osoitteeseen

Ruukki Construction Oy
Markkinointi
Pia Toivanen
Suolakivenkatu 1
00810 Helsinki

Ostajan tiedot

Ostajan nimi:        Puhelinnumero:

Katuosoite:       

Postinumero ja -toimipaikka

Kohteen tiedot:

Katuosoite:       

Postinumero ja -toimipaikka

Ostitko Ruukin kattopaketin Ruukin asentamana?

Jos ostit Ruukin täyden palvelun kattoremontin, voit toimittaa meille tietosi myös tekstiviestinä. Katso silloin tarkemmat 
toimintaohjeet taustapuolen säännöistä.

Kampanjan säännöt löytyvät lomakkeen kääntöpuolelta. Lue lisää kampanjasta osoitteessa

www.ruukkikatot.fi

www.ruukkikatot.fi



www.ruukkikatot.fi

Kampanjan järjestäjä
Kampanjan järjestäjänä toimii Ruukki Construction Oy, Suo-
lakivenkatu 1, 00810 Helsinki (“Ruukki”). 

Etukorttihakemukset ja yhteystiedot tulee lähettää osoit-
teeseen: Ruukki Construction Oy/Markkinointi/Pia Toivanen, 
PL138, 00811 Helsinki.

Kampanja ja osallistujat
Ruukki järjestää Delicard-etukampanjan (”Kampanja”) 15.10. 
- 30.11.2012 välisenä aikana (”Kampanja-aika”). 

Kampanjaan voivat osallistua kuluttaja-asiakkaat, jotka 
hankkivat kertaostoksena Ruukin kattotuotteita tai Ruukilta 
kattopaketin asennettuna Kampanja-aikana. Tuotteet tulee 
hankkia Ruukilta tai valtuutetuilta rautakaupoilta, joiden 
tiedot löytyvät osoitteesta www.ruukkikatot.fi. Kampanjaan 
eivät voi osallistua yritykset, nettikaupat tai muut jälleen-
myyjät eikä Ruukin konserniyhtiöiden työntekijät jotka ovat 
olleet tekemisissä tämän Kampanjan järjestelyjen kanssa. 

Kampanjatuotteet ja -palvelut ovat 
1. Tuotehankintana Ruukin kattotuotteita: katemateriaalit, 

lisätarvikkeet, kattoturvatuotteet, sadevesijärjestelmät  
 
tai 

2. Ruukin täyden palvelun kattopaketti asennettuna: Ru-
ukin kattotuotteet ja asennuspalvelu -paketti. 

Kampanja etuna saatavan Delicard-etukortin arvo on por-
taistettu ostoksen loppuhinnan mukaisesti: 
•	 2000 € - 5999€ kertaostos oikeuttaa 46 € arvoiseen 

Delicard-etukorttiin 
•	 6000 € - 9999 € kertaostos oikeuttaa 120 € arvoiseen 

Delicard-etukorttiin 
•	 10000 € - 13999 € kertaostos oikeuttaa 200 € arvoiseen 

Delicard-etukorttiin 
•	 14000 € ja siitä yli menevä kertaostos oikeuttaa 280 € 

arvoiseen Delicard-etukorttiin.

Hinnat ovat verollisia. Kampanjaetua ei voi muuttaa rahaksi.

Kuinka osallistua etukampanjaan
Saadakseen Delicard-edun, kuluttajan on hankittava ker-
taostoksena Ruukin kattotuotteita tai palveluita Suomesta 
Kampanja-aikana ja toimittaa Ruukille alla olevan ohjeis-
tuksen mukaisesti tositteet ostosta 28.12.2012 mennessä. 
Kampanja-ajan jälkeiset ostot eivät oikeuta Delicard-etuun.

Tuotehankinnat:
1. Saadaksesi Delicard-edun käyttöösi, tulee sinun toimit-

taa Ruukille etukorttihakemus alkuperäisen ostokuitin 
(”Etukorttihakemus”) kanssa viimeistään 28.12.2012 
mennessä. Mainitun päivämäärän jälkeen saapuneita 
Etukorttihakemuksia ei käsitellä. Virallisen hakemuksen 
voi tulostaa osoitteesta www.ruukkikatot.fi/Kattokam-
panja 

2. Vain sellaiset Etukorttihakemukset hyväksytään, joiden 
liitteenä on alkuperäinen ostopisteessä tulostettu 
ostokuitti. Käsinkirjoitettuja kuitteja tai valokopioita ei 
hyväksytä. Suosittelemme, että kopioit itsellesi ostokui-
tin ennen alkuperäisen lähettämistä ja lähetät kirjeen 
meille kirjattuna.

Ruukin kattopaketti asennettuna:
Ruukin täyden palvelun kattopaketin osalta kattoremonttitar-
jous tulee olla hyväksytty ostajan puolesta Kampanja-aikana. 
Tee Etukorttihakemus 28.12.2012 mennessä joko postitse tai 
tekstiviestillä alla olevien ohjeiden mukaisesti.
1. Toimita Ruukille postitse tilausvahvistus Etukorttihake-

muksen liitteenä yllä annettuun osoitteeseen. Virallisen 
Etukorttihakemuksen voi tulostaa osoitteesta www.ruuk-
kikatot.fi/Kattokampanja.  
 
tai

2.  
Lähetä tekstiviesti ”Ruukin kattopaketti” numeroon 18230 
hyväksyttyäsi kattoremonttitarjouksen. Huomioi, että 
tekstiviestin on tultava siltä henkilöltä, jonka nimissä 
tilaus on tehty. Tekstiviestiä ei saa lähettää muusta kuin 
tilausvahvistuksessa ilmoitetusta numerosta, sillä puhe-
linnumero toimii Etukorttihakemuksena. 

Kampanjaa koskevat rajoitukset
Emme ota vastuuta kadonneesta, vahingoittuneesta tai 
postituksessa myöhästyneestä Etukorttihakemuksesta. Postin 
kautta kirjattuna lähetettyjen Etukorttihakemusten osalta 
postituksesta saatavaa tositetta ei hyväksytä Etukorttihake-
mukseksi. Lukukelvottomat, muutetut tai sääntöjen vastaiset 
Etukorttihakemukset tai ostokuitit mitätöidään. Pidätämme 
oikeuden pidättyä ja/tai kieltäytyä hyvityksen maksamisesta, 
jos hakemuksessa on virheitä tai jos epäilemme väärinkäytöstä 
tai jos hakulomake on tehty vastoin näitä ehtoja.

Ruukki lähettää Delicard-edun joko osallistujalle postitse 
tai sähköisesti Kampanja-ajan päätyttyä mahdollisimman 
pikaisesti viimeisen Etukorttihakemuksen jättöpäivän jäl-
keen. Pidätämme oikeuden keskeyttää tämä kampanjan koska 
tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Ruukin vastuu ei missään 
tilanteessa ylitä Delicard-edun arvoa. Ruukki ei ole vastuussa 
mistään väärien tietojen aiheuttamista vahingoista tai  
tappioista eikä vastaa Kampanjaan osallistujille aiheutu-
neista tulon menetyksistä tai muista välillisistä tai epäsuorista 
vahingoista Tämä vastuulauseke ei kuitenkaan millään tavoin 
heikennä sovellettavan kuluttajalainsäädännön mukaisia 
kuluttajan oikeuksia. 

Henkilötietojen käsitteleminen
Kampanjassa käytettyjä henkilötietoja käsitellään sovelletta-
van henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Kaikki rekisteröin-
nin yhteystiedot säilytetään luottamuksellisina.
Jos etukortin hakija antaa luvan, Ruukki voi lähettää haki-
jalle tarjouksia tai alennusmyyntimainoksia sähköpostitse tai 
postitse.

Kampanjasääntöjä sovelletaan kaikkiin osallistujiin
Edellytämme, että kaikki Delicard-edun hakijat ovat lukeneet 
ja hyväksyneet nämä kampanjaehdot. Kaikki lomakkeessa an-
netut ohjeet ovat osa näitä sääntöjä ja ehtoja. Ruukki pidättää 
itsellään oikeuden muuttaa kampanjan sääntöjä.

Sovellettava lainsäädäntö ja riitojen ratkaiseminen
Tähän kampanjaan sovelletaan Suomen lakia. Tästä kampan-
jasta johtuvat kaikki vaateet tai riidat ratkaistaan Helsingin 
käräjäoikeudessa.

RuuKin KattotuotteiDen DelicaRD-etuKampanjan säännöt


