
18V XR 4,0 Ah (DCB189-XJ) AKKUKAMPANJA 2023  
 
Kampanjan EHDOT JA SÄÄNNÖT 
 
 
1. Voidakseen lunastaa yhden 2 000:sta DEWALT 18V XR 4,0 Ah akusta DCB189-XJ ("Kampanjatuote"), 
jotka tässä kampanjassa ("Akkukampanja") ovat saatavilla, osallistujien on ostettava uutena (eikä 
käytettynä) yksi DEWALT 18V/54V XR -puutarhatyökalu akulla tai ilman tai 18V/54V XR 
puutarhatyökalukitti (pois lukien pelkät akut ja/tai laturisarjat) (ehdoissa mainitulla tavalla) 
("Hyväksyttävä tuote") ("Hyväksyttävä osto") välillä 01.04.2023–30.06.2023 ("Hyväksyttävä ajanjakso") 
hyväksyttävältä jälleenmyyjältä ja osallistujien on täytettävä ja toimitettava rekisteröintilomake 
kampanjan järjestäjälle 10.07.2023 klo 23:59:59 mennessä ("Kampanjan rekisteröintilomakkeen 
toimittamisen määräaika") näiden ehtojen ja sääntöjen mukaisesti. Kaikki määritetyt termit on kuvattu 
alla. 
 
2. Lunastustuotteita on rajoitettu määrä, 2 000 yksikköä, ja ne toimitetaan 2 000 ensimmäiselle validille 
kampanjan rekisteröintilomakkeen (määritetty alla) lähettäjälle. 
 
3. Osallistujan tulee olla vähintään 18-vuotias Suomessa asuva henkilö lukuun ottamatta kampanjan 
järjestäjän, sen tytäryhtiöiden, niiden edustajien ja muiden kampanjan järjestäjään liittyvien tahojen 
työntekijöitä ja lähiomaisia (vanhemmat, sisarukset, lapset ja puoliso heidän asuinpaikastaan riippumatta) 
("Osallistujat"). 
 
4. Hyväksyttävät tuotteet on ostettava Suomessa sijaitsevalta jälleenmyyjältä lukuun ottamatta 
kampanjasta poissuljettuja jälleenmyyjiä (määritelty alla) ja tilanteita, joissa kampanjan järjestäjä tai 
järjestäjän valtuutetut jakelijat Suomessa ovat toimittaneet hyväksyttäviä tuotteita kyseisille 
jälleenmyyjille (kysy lisätietoa jälleenmyyjältäsi pettymysten välttämiseksi) ("Hyväksyttävä 
jälleenmyyjä"). 
 
5. Hyväksyttyjen tuotteiden ostamista eBay-myyjiltä (tuotteiden myynti uutena tai muuten) ja kolmannen 
osapuolen myyjiltä Amazonilla (ts. ei Amazon EU Sarl) riippumatta siitä, täyttääkö Amazon vaatimukset vai 
ei, ei hyväksytä tähän kampanjaan ("Kampanjasta poissuljetut jälleenmyyjät"). 
 
Lunastuspyyntöprosessi 
 
6. Osallistujien on täytettävä kampanjan rekisteröintilomake verkossa osoitteessa www.dewalt.fi. 
Heidän tulee täyttää tämän kampanjan rekisteröintilomake (mukaan lukien nimi, osoite ja postinumero, 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä hyväksyttyjen tuotteiden tiedot) ja ladata kopio (JPG, JPEG, PNG 
ja PDF ovat kaikki hyväksyttäviä) hyväksyttävien tuotteiden ostokuitista (jonka täytyy sisältää sekä 
ostopäivämäärä että ostettujen hyväksyttyjen tuotteiden mallinumerot) ("Lunastuspyyntö"). 
 
7. Kampanjan järjestäjä tarkistaa lunastuspyyntöjen voimassaolon saapumisjärjestyksessä, kunnes a) 2000 
kelvollista lunastuspyyntöä on saatu tai b) lunastuspyynnön määräaika on päättynyt. Voimassa oleva 
lunastuspyyntö täyttää nämä ehdot ja säännöt ("Hyväksyttävä lunastuspyyntö"). 
 
8. Kun osallistuja on lähettänyt lunastuspyyntönsä lunastuspyynnön määräaikaan mennessä, järjestäjä 
lähettää osallistujalle sähköpostitse vahvistuksen lunastuspyyntöprosessin seuraavista vaiheista, mukaan 
lukien vahvistuksen osallistujan hyväksyttävästä lunastuspyynnöstä ja/tai oikeudesta saada lunastustuote 
("Vahvistussähköposti"). Kampanjan järjestäjä ei käsittele lunastuspyynnön määräajan jälkeen 
vastaanotettuja lunastuspyyntöjä eikä ota niiden osalta yhteyttä osallistujaan. 
 
 
 
 

http://www.dewalt.fi/


 
9. Kun järjestäjä on vahvistanut osallistujalle oikeuden saada lunastustuote, osallistujan tulee antaa 30 
päivää aikaa toimittaa lunastustuote lunastuspyynnön lähetyspäivästä. Jos kampanjan järjestäjä ei pysty 
noudattamaan tätä määräaikaa, osallistujille ilmoitetaan lunastustuotteen saapumisajankohdasta 
("Tarkistettu päivämäärä"). Jos lunastustuotetta ei ole vastaanotettu tarkistettuun päivämäärään 
mennessä ja 45 päivän kuluessa vahvistussähköpostin vastaanottamisesta, osallistujia pyydetään 
ottamaan yhteyttä kampanjan järjestäjään viiden päivän kuluessa kyseisestä päivämäärästä sähköpostitse 
osoitteeseen s-gts-dewalt_nordic@sbdinc.com 
Valitettavasti tämän jälkeen tehtyjä lunastuspyyntöjä ei hyväksytä. 
 
10. Jos osallistuja ei pysty lataamaan lunastuspyyntöä tukevia asiakirjoja, osallistujan tulee lähettää 
järjestäjälle sähköpostia osoitteeseen s-gts-dewalt_nordic@sbdinc.com lunastuspyynnön määräaikaan 
mennessä. 
 
11. Hyväksyttävän ajanjakson ulkopuolella tehtyjä hyväksyttyjä ostoja ei hyväksytä. 
 
12. Lunastuspyynnön määräajan jälkeen vastaanotettuja lunastuspyyntöjä ei hyväksytä. 
 
13. Osallistujien on säilytettävä hyväksyttävä tuote vähintään 28 päivän ajan ostopäivästä. Jos 
hyväksyttävä tuote palautetaan tänä aikana, kampanjan järjestäjällä on oikeus vaatia lunastustuotteen 
palauttamista. 
 
14. Hyväksyttävät tuotteet kampanjaan ovat 18V/54V XR puutarhatyökalut akulla tai ilman akkua sekä 
18V/54V XR puutarhatyökalukitit:  
DCMPP568N-XJ, DCMPP568P1-QW. DCMPH566N-XJ, DCMPH566P1-QW, DCM563PB-XJ, DCM563P1-QW, 
DCMHT563N-XJ, DCMHT563P1-QW, DCMPS567N-XJ, DCMPS567P1-QW, DCM565N-XJ, DCM565P1-QW, 
DCM561PB-QW, DCM561P1-QW, DCM561PBS-XJ, DCMST561N-XJ, DCMST561P1-QW, DCMBL562N-XJ, 
DCMBL562P1-QW, DCMW564N-XJ, DCMW564P2-QW, DCMWSP564N-XJ, DCMST561DCD-QW, 
DCMHT563DCD-QW, DCMST561HT-QW, DCMPSH56KIT-QW, DCMBA572N-XJ, DCMBA572X1-QW, 
DCM572N-XJ, DCM572X1-QW, DCM5713N-XJ, DCM571N-XJ, DCM571X1-QW, DCM575N-XJ, DCM575X1-
QW, DCMCS574N-XJ, DCMCS574X1-QW, DCMCS575N-XJ, DCMCS575X1-QW, DCMAS5713N-XJ, 
DCMAS5713X1-QW 
 
Kampanjaan ei hyväksytä pelkkiä akkuja tai akkupaketteja latureineen: 
DCB094K-QW, DCB104-QW, DCB1104-QW, DCB117-QW, DCB118-QW, DCB132-QW, DCB127-XJ, DCB124-
XJ, DCB124G-XJ, DCB126-XJ, DCB126G-XJ, DCB183-XJ, DCB183G-XJ, DCB187-XJ, DCB182-XJ, DCB189-XJ, 
DCB184-XJ, DCBP034-XJ, DCBP034G-XJ, DCB184G-XJ, DCB184LR-XJ, DCBP518-XJ, DCB546-XJ, DCB547-XJ, 
DCB547G-XJ, DCB548-XJ, DCB549-XJ, DCBP034E2-XJ, DCBP518H2-XJ, DCB184P2-XJ, DCB184P3-XJ, 
DCB546T2-XJ, DCB547X2-XJ, DCB113L2-QW, DCB1104D2-QW, DCB1104P2-QW, DCB1104P3-QW, 
DCB1104H2-QW, DCB094H2-QW, DCB1102E2-QW, DCB118T2-QW, DCB118X2-QW, DCB118Y2-QW, 
DCB118Y2T-QW, DCB132T2-QW, DCB132X2-QW. 
 
15. Kampanjan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden korvata lunastustuote toisella arvoltaan 
samankaltaisella tuotteella, jos lunastustuote ei ole saatavilla. Lunastustuotetta ei voi vaihtaa, siirtää tai 
vaihtaa rahaksi tai muiksi tuotteiksi. 
 
16. Vain yksi lunastuspyyntö sallitaan osallistujaa kohti ja yksi lunastuspyyntö hyväksyttävää ostoa kohti ja 
yksi lunastuspyyntö taloutta kohti. Tässä kampanjassa hyväksytään VAIN ensimmäinen kotitalouteen 
liittyvä lunastuspyyntö. 
 
17. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tarkistaa kaikkien lunastuspyyntöjen kelpoisuuden 
suojautuakseen vilpillisiltä, epäpäteviltä tai toistuvilta lunastuspyynnöiltä. Tähän sisältyy, siihen 
kuitenkaan rajoittumatta, oikeus vaatia osallistujaa todistamaan, ettei 
ostettua hyväksyttävää tuotetta ole palautettu 30 päivän kuluessa toimituspäivästä. 
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18. Palautettujen hyväksyttävien tuotteiden lunastuspyyntöjä, vilpillisessä mielessä tehtyjä 
lunastuspyyntöjä tai vilpillisiä lunastuspyyntöjä ei hyväksytä. 
 
19. Kampanjan järjestäjä ei ota vastuuta mistään teknisistä, laitteisto-, ohjelmisto-, palvelin-
verkkosivuston tai muista vioista tai vahingoista siltä osin kuin tämä estää tai viivyttää osallistujaa 
tekemästä lunastuspyyntöä tai muuten estää osallistujaa lähettämästä lunastuspyyntöä kampanja-aikana. 
Faksilla, puhelimitse tai sähköpostitse tehtyjä lunastuspyyntöjä ei hyväksytä. Lukukelvottomat, 
puutteelliset tai muutetut lunastuspyyntölomakkeet katsotaan mitättömiksi, samoin kuin 
lunastuspyyntölomakkeet, joita ei ole täytetty näiden ehtojen ja sääntöjen mukaisesti. 
 
20. Kampanjan järjestäjä käsittelee henkilötietoja kampanjan järjestäjän tietosuojakäytännön mukaisesti. 
Käytäntö on saatavilla osoitteessa https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy. Voit pyytää 
pääsyä henkilötietoihisi, oikaista mahdolliset epätarkkuudet tai pyytää henkilötietojesi poistamista 
lähettämällä pyynnön tämän linkin kautta: https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy. 
 
21. Kampanjan järjestäjä ei ole vastuussa viivästyksistä ilmoittaessaan osallistujille oikeudesta saada 
lunastustuote ja/tai lunastustuotteen toimituksesta. 
 
22. Kaikki tässä kampanjassa tarjotun kampanjatuotteen seurauksena syntyneet verot ovat soveltuvan 
osallistujan yksinomaisella vastuulla. 
 
23. Nämä ehdot ja säännöt ovat lopullisia, eikä niistä voi neuvotella. 
 
24. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ja ajoittain muuttaa kampanjaa tai keskeyttää 
sen väliaikaisesti tai pysyvästi ilman ennakkoilmoitusta syistä, joihin järjestäjä ei voi vaikuttaa (mukaan 
lukien ja rajoituksetta, jos kyseessä on ennakoitava, epäilty tai todellinen petos). Kampanjan järjestäjän 
päätös on aina lopullinen, eikä siitä käydä keskustelua. 
 
25. Lukuun ottamatta järjestäjän laiminlyönnistä johtuvia kuolemantapauksia tai henkilövahinkoja ja lain 
sallimissa rajoissa, kampanjan järjestäjä ja sen tytäryhtiöt ja edustajat eivät ole vastuussa tai 
korvausvelvollisia vahingoista, menetyksistä, vastuista, vammoista tai pettymyksistä, joita osallistujat ovat 
kokeneet tai kärsineet kampanjan lunastuspyynnön esittämisestä, lunastustuotteen hyväksymisestä tai 
kampanjan lykkäämisestä tai peruuttamisesta.  
 
26. Tähän kampanjaan ja siitä aiheutuviin tai siihen liittyviin erimielisyyksiin ja vaateisiin sovelletaan 
Suomen lakeja, ja sekä osallistujat että kampanjan järjestäjä suostuvat peruuttamattomasti 
noudattamaan Suomen tuomioistuinten yksinomaista toimivaltaa. 
 
27. Järjestäjä: Stanley Black & Decker Sweden AB, Flöjebergsgatan 1C, 431 35 Mölndal, Ruotsi.  
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