
Windows Money Back -kampanja 

Microsoftin käyttöehdot 

 Laitteet: 

 2-in-1 tietokoneet, joissa on aito Windows Home ta Pro-käyttöjärjestelmä ja Intel-prosessori.  

Tarjous 

Henkilö, joka ostaa Suomessa jälleenmyyjältä ehdot täyttävän tietokoneen, jonka ostoarvo on vähintään 389 € (sis. 

alv:n), on oikeutettu hyvitykseen seuraavasti: 

 
Tuotteen hankinta-arvo € Hyvitys 

389+ 100 

 
1.    Osallistumisvaatimukset 

Kampanja on tarkoitettu henkilöille, jotka ostavat uuden, aidon ja ehdot täyttävän (ei käytetyn tai kunnostetun) 

laitteen valtuutetulta jälleenmyyjältä Suomessa. Käytetyt tai kunnostetut laitteet eivät oikeuta 

kampanjatarjoukseen. 

Henkilö voi hakea ostohyvityksen vain kerran. Useat hyvityspyynnöt samalta henkilöltä tai samalle pankkitilille 

hylätään. Peruutetut tai palautetut laiteostokset eivät ole oikeutettuja hyvitykseen. Microsoft pidättää oikeuden 

pyytää alkuperäinen ostotosite ennen ostohyvityksen käsittelyä. 

Kampanjaan saavat osallistua 18 -vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on voimassaoleva ostotosite (katso kohta 4). 

Microsoftin työntekijät, heidän perheenjäsenensä sekä kampanjaan osallistuvat jälleenmyyjät eivät voi osallistua 

ostohyvityskampanjaan. Jälleenmyyjät eivät voi tehdä hyvityspyyntöä asiakkaan puolesta. Tarjous ei koske 

kaupallista toimijaa tai tukkumyyjää eikä henkilöä, joka on ostanut ehdot täyttävän tuotteen edellä mainituilta 

toimittajilta tai muulta toimittajalta, jolla ei ole suoramyyntiä kuluttaja-asiakkaille. 

2.    Voimassaoloaika 

Tarjous koskee kampanjassa mukanaolevia ja suomalaiselta jälleenmyyjältä ostettuja laitteita.  

Kampanjatarjous on voimassa 4.9. –24.9.2017.  

3.    Ostohyvityksen hakeminen 



Kampanjaehdot täyttävät henkilöt voivat hakea ostohyvitystä täyttämällä hyvityslomakkeen kampanjasivulla: 

moneyback.microsoft.fi. 

Hyvityshakemus on tehtävä 15 - 45 päivän kuluessa kampanjaan kuuluvan laitteen ostopäivästä. Ostopäivä 

lasketaan ensimmäiseksi päiväksi. Hyvityshakemus hylätään, jos se on tehty ennen kuin ostopäivästä on kulunut 

vähintään 15 päivää tai yli 45 päivää. 

Lomakkeeseen täytettävät tiedot ostohyvityksen käsittelyä varten: 

 Koko nimi 

 Sähköpostiosoite 

 Ostopäivä 

 Tuotteen nimi 

 Laitteen sarjanumero  

 Ostopaikka (myymälän nimi)  

 Ostotosite ladattuna (lisätietoja kohdassa 4) 

 Pankkitiedot 

Kun Microsoft on vastaanottanut ostohyvityshakemuksen saa hakija saapumisvahvistuksen sähköpostilla. 

Hyvityshakemus tarkistetaan kampanjan käyttöehtojen mukaisesti. Hakija saa tiedon hyvityspäätöksestä 

sähköpostilla kolmen (3) päivän kuluessa hakemuksen lähettämisestä. 

Ostohyvityshakemus hylätään, jos se on puutteellinen tai ostotosite on virheellinen. Hakijalle lähetetään tieto 

hylkäyspäätöksestä sähköpostilla. Henkilö voi tehdä uuden hakemuksen voimassaolevilla tiedoilla ennen 

päättymisajan umpeutumista (45 päivää kampanjaan kuuluvan laitteen ostopäivästä). Microsoft pidättää oikeuden 

hylätä puutteelliset, muutetut, epäselvät ja virheelliset ostohyvityshakemukset. 

Hyvityshakemuksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä: Moneyback@msdirectservices.com 

4.    Ostotosite 

Todisteena ostotapahtumasta vaaditaan luettavissa oleva, mieluiten kassajärjestelmän kuitti. Käsinkirjoitetussa 

kuitissa tulee olla asianmukaiset tiedot kuittipohjalla ja  myymälän leima. Ostokuitissa tulee näkyä selkeästi: 

 Että tuote täyttää kampanjan vaatimukset joko sisällyttäen tuotenimen tai -koodin, jonka  jälleenmyyjä 

voi vahvistaa tuotevaatimusten mukaiseksi tai nimeämällä kampanjan ehdojen mukaiset ominaisuudet: 

Kannettavat- tai 2-in-1-tietokoneet, joissa on aito Windows Home tai Pro-käyttöjärjestelmä ja Intel-

prosessori, diagonaalinen näytön koko.ostotapahtuman päivämäärä 
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 hinta (sis. alv:n) 

 myymälän nimi ja yhteystiedot  

Kuitti hylätään mikäli se ei selkeästi täytä edellä mainittuja ehtoja tai on muuten epäselvä. Jälleenmyyjät eivät voi 

tehdä ostohyvityshakemusta asiakkaan puolesta. 

Hyvityshakemusta varten tarvitaan valokuva tai skannaus tuotteen pakkauksesta, josta on selvästi käytävä ilmi: 

 Windows Home tai Pro -käyttöjärjestelmä 

 Intel -suoritin 

 Laitevalmistaja ja malli 

Mikäli tilaus tehdään kohdassa 2 mainitun määräajan puitteissa, mutta tuotteen toimitus tapahtuu vasta 

määräajan jälkeen, on tilausvahvistus ja lopullinen ostotosite ladattava hakemuslomakkeeseen kun laite on 

toimitettu.  

Ostohyvityksen maksaminen 

Kun Microsoft on vastaanottanut ostohyvityshakemuksen saa hakija saapumisvahvistuksen sähköpostilla. 

Hyvityshakemus tarkistetaan kampanjan käyttöehtojen mukaisesti. Maksu suoritetaan kahdeksan (8) viikon sisällä 

hyvityspäätöksestä. 

Microsoft pyrkii maksamaan hyvityksen mahdollisimman pian, mutta ostohyvityshakemus voidaan hylätä, jos se on 

puutteellinen tai ostotosite on virheellinen. Hakijalle lähetetään tieto hylkäyspäätöksestä sähköpostilla. Microsoft 

pidättää oikeuden hylätä puutteelliset, muutetut, epäselvät ja virheelliset ostohyvityshakemukset. 

Hyvityssumma maksetaan pankkisiirtona hakijan antamalle tilinumerolle. Hyvitys voidaan maksaa ainoastaan 

suomalaiselle pankkitilille. Yksi ostohyvitysmaksu pankkitiliä kohden. 

Hyvitysmaksu sisältää verot ja pankkimaksut. Mikäli ostohyvitysmaksu sisältää hakijalle veronalaista tuloa on hakija 

velvollinen ilmoittamaan edusta veroviranomaisille. 

Microsoft pidättää oikeuden muuttaa tai peruuttaa tämän tarjouksen ehtoja välittömästi: (a) jos Microsoftista 

riippumattomat olosuhteet, mukaan lukien tekniset ongelmat estävät ohjelman tominnan;  (b) jos osallistujat 

antavat vääriä tietoja; (c) jos lakimuutos estää ohjelman toiminnan ennakoidulla tavalla; tai (d) muista syistä ja 

ajasta riippumatta. Microsoft ilmoittaa päivitetyistä kampanjaehdoista kampanjasivustolla Moneyback.microsoft.fi. 

5.    Muuta 

Microsoft pidättää oikeuden, aina kun tarpeellista, käynnistää perusteltavia toimia suojatakseen itsensä haitallisilta 

tai virheellisiltä hyvityspyynnöiltä, mukaan lukien ilman rajoitteita, ostotapahtuman todistaminen ja/tai 

lisäselvityksen pyytäminen sekä hakijan henkilöllisyyden ja muiden olennaisten tietojen pyytäminen.  Microsoftin 

päätökset kaikkiin kampanjaan liittyviin asioihin ovat lopullisia ja sitovia.  

http://moneyback.microsoft.fi/


Hakija hyväksyy, että Microsoft ja kukaan sen asiamies, johtaja, työntekijä, edustaja tai agentti ei ole millään lailla 

vastuussa ja on syytön kaikista vammoista, tappioista, kuluista tai vahingoista, jotka ovat osittain tai kokonaan, 

suoraan tai epäsuoraan aiheutuneet tähän tarjoukseen osallistumisesta.   

Microsoft ei ole vastuussa hakijalle mistään näiden sääntöjen muutoksesta, joka aiheutuu kontrolloimattomissa 

olevan tapahtuman tai olosuhteen vallitessa, mukaanlukien ilman rajoitteita, lakot, työsulut, tai muut 

ammattijärjestöjen kiistat; järjestelmien tai verkkoyhteyden toimintahäiriöt; tai tulva, tulipalo, räjähdys tai 

onnettomuus. Microsoft ei ole vastuussa mistään teknisestä, laitteistoon, ohjelmiin, palvelinohjelmaan, 

verkkosivuun tai mihinkään muuhun liittyvästä toimimattomuudesta tai virheestä, joka estää hakijaa 

osallistumasta tarjoukseen.   

Tämä tarjous ja kaikki vaatimukset, jotka aiheutuvat itse tarjouksesta ja siihen liittyen (mukaan lukien ei-

sopimuksenmukaiset kiistat ja vaatimukset) ovat: (a) Irlannin lain alaisia, kuitenkin niin, että hakijan asuinmaan lait 

pätevät kun pakollista; ja: (b) kaiken kattavasti Irlannin tuomioistuimen lainsäädännön piirissä.  

Tarjousta ei voida yhdistää muihin tarjouksiin. Tarjous on mitätöity jos se on lailla kielletty tai rajoitettu. Microsoft 

pidättää oikeuden muuttaa tai keskeyttää tarjouskampanjan milloin tahansa. 

Kampanjan järjestää Microsoft Ireland Operations Ltd, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, 

Ireland. Älä lähetä ostohyvityshakemusta tähän osoitteeseen, sillä niihin ei vastata. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Kaikki tavaramerkit (joko rekisteröityinä tai muulla tavoin) ovat Microsoft Corporation omaisuutta Yhdysvalloissa 

ja/tai muissa maissa. Tässä julkaisussa mainitut muut tuotteet, nimet ja logot ovat niiden omistajien 

tavaramerkkejä. 

Henkilötietoja kerätään ja käytetään ainoastaan ostohyvitystarjouksen käsittelyä varten (sisältäen myös tietoja 

kolmansilta osapuolilta). Microsoftille annettuja henkilötietoja käsitellään Microsoftin tietosuojakäytännön 

mukaisesti. Microsoftin tietosuojatiedot: https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacystatement.   
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