
Nämä ovat MP:n kausarihaasteen (myöhemmin 
kampanja) varausehdot. Osapuolina ovat Mikkelin 
Palloilijat ry (myöhemmin MP) sekä kausikortin 
tilaaja (myöhemmin asiakas).

MP järjestää 2023 kausikorttien 
haastekampanjan. Kampanjassa myydään 
kausikortteja MP:n edustusjoukkueen kauden 
2020 Ykkösen kotiotteluihin. Kausikortin 
kampanjahinta on 49 €. Kampanjantoteutuminen 
edellyttää 1 000 sitovaa kausikorttivarausta.

Asiakkaan ilmoittautuessa MP:n kausarihaaste 
2023 -kampanjaan sitoutuu hän noudattamaan 
alla olevia varausehtoja.

1. Kampanjan toteutuminen. Kampanjan tavoitteena 
on saada 1 000 kausikorttivarausta. MP:llä on 
kuitenkin oikeus hyväksyä ja toteuttaa kampanja 
myös pienemmällä kausikorttien varausmäärällä.

2. Kampanjaan ilmoittautuminen. Asiakkaan tulee 
ilmoittautua kampanjaan MP:n verkkosivuilla www.
mikkelinpalloilijat.fi.

3. Kampanja-aika. Kampanja käynnistyy 
15.11.2022. MP:llä on oikeus määritellä kampanjan 
päättymispäivä.

4. Kampanjan hyväksyminen/toteutuminen. 
MP ilmoittaa kampanjan toteutumisesta MP:n 
verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla 
sekä sähköpostitse asiakkaan ilmoittautumisen 
yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

5. Kampanjaan sitoutuminen. Kampanjan toteutuessa 
asiakas on sitoutunut ostamaan kampanjahintaisen 
kausikortin hintaan 49 €. Mikäli kampanja ei toteudu, 
ei summaa veloiteta asiakkaalta, eikä asiakas 
myöskään sitoudu lunastamaan normaalihintaista 
kausikorttia.

6. Kausikortin maksaminen. Kampanjan toteutuessa 
MP lähettää asiakkaalle asiakkaan ilmoittautumisen 
yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen 
sähköpostiviestin. Yksityishenkilöitä laskutetaan 
heidän varauslomakkeella antamansa 
maksutapatiedon mukaan ja yrityksiä 
varauslomakkeella annetun laskutusohjeen mukaan. 
Laskulla maksettaessa maksuaika on 14 vuorokautta. 
Myöhässä olevasta maksusta peritään korkolain 
mukainen viivästyskorko.

7. Hyväksytyt maksuvälineet. Laskun voi maksaa 
verkkopankissa tai muulla oman pankkisi tarjoamalla 
tavalla. Maksaminen on mahdollista myös käteisellä, 
pankkikortilla sekä liikunta- ja kulttuuriseteleillä 
MP:n toimistolla. Yritykset voivat maksaa laskun 
antamansa laskutusohjeen mukaisesti, esim. 
verkkolaskuna.

8. Kausikorttien toimitus. Kausikortit noudetaan 
nimeä vastaan MP:n toimistolta tai MP:n erikseen 
ilmoittamasta noutopisteestä. Lisäksi kausikortti on 
mahdollista saada postitse ilmoitettuun osoitteeseen 
(3 €:n lisämaksu).

9. Kausikortin voimassaoloaika. Kausikortti 
on voimassa MP:n Ykkösen ja Suomen Cupin 
kotiotteluissa kaudella 2023.
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1. Miten osallistun MP:n kausarihaaste 
-kampanjaan?
Osallistuminen tapahtuu MP:n nettisivuilla 
osoitteessa www.mikkelinpalloilijat.fi.

2. Onko MP:n kausarihaasteeseen 
ilmoittautuminen sitova?
Kyllä. Ilmoittautuminen on sitova.

3. Mistä tiedän, että ilmoittautuminen 
kampanjaan on onnistunut?
Lomakkeen lähettämisen jälkeen näytölle tulee 
viesti lomakkeen onnistuneesta lähetyksestä. 
Ilmoittautumisesta lähetetään vielä 
vahvistusviesti sähköpostitse viikon kuluessa 
varauksen tekemisestä.

4. Onko kausikortin hinta 49 € maksettava 
heti ilmoittautumisen yhteydessä?
Ei. Kausikortti maksetaan vasta, jos ja 
kun kampanja toteutuu. Yksityishenkilöitä 
laskutetaan heidän varauslomakkeella 
antamansa maksutapatiedon mukaan 
ja yrityksiä varauslomakkeella annetun 
laskutusohjeen mukaan. Laskulla 
maksettaessa maksuaika on 14 vuorokautta.

5. Jos ilmoittaudun, eikä kampanja 
toteudukaan, sitoudunko silloin lunastamaan 
normaalihintaisen kausikortin?
Et. Jos kampanja ei toteudu, et ole sitoutunut 
kausikortin hankintaan.

6. Mistä tiedän, että kampanja toteutuu?
Kampanjan toteutumisesta ilmoitetaan 
MP:n verkkosivuilla ja sosiaalisen median 
kanavilla. Ilmoittautuneille lähetetään myös 
sähköpostiviesti.

7. Kuinka kausikortit toimitetaan?
Toimituksesta tiedotetaan vielä erikseen, 
mutta lähtökohtaisesti kortit voi noutaa nimeä 
vastaan MP:n toimistolta. Voimme tarvittaessa 
järjestää myös muita noutopisteitä ja 
kausikortti on mahdollista saada postitse 
ilmoitettuun osoitteeseen (3 €:n lisämaksu).

8. Onko kausikortti henkilökohtainen?
Ei ole.
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