
Revolut <18 -suositteluja koskeva 

kampanja  
 

 

Mistä kampanjassa on kyse? 

Osana Revolut <18 -suositteluja koskevaa kampanjaa (”Kampanja”) Revolut 

tarjoaa tietyille nuorille Revolut <18 -käyttäjille mahdollisuuden suositella 

Revolut <18 -palvelua muille nuorille käyttäjille, jolloin nämä voivat saada 

käteispalkinnon (”Palkinto”). Täyttämällä näissä käyttöehdoissa (”Ehdot”) 

asetetut vaatimukset sekä suosittelun tekevällä nuorella Revolut <18 -

käyttäjällä (”Suosittelija”) että suosittelun saavalla nuorella käyttäjällä 

(”Suosittelun saaja”) on mahdollisuus saada palkinto.  

Nämä ehdot koskevat samaa kampanjaa Isossa-Britanniassa, Itävallassa, 

Belgiassa, Bulgariassa, Tšekin tasavallassa, Tanskassa, Virossa, Suomessa, 

Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Unkarissa, Islannissa, Irlannissa, 

Latviassa, Liettuassa, Alankomaissa, Norjassa, Puolassa, Romaniassa, 

Sloveniassa, Espanjassa ja Ruotsissa (jäljempänä ”Hyväksytyt markkina-

alueet”). Lue nämä ehdot huolellisesti, mukaan lukien jäljempänä esitetyt 

kelpoisuusehdot. 



Kun näissä ehdoissa viittaamme ”sinä” tai ”sinun”, tarkoitamme sen 

suosittelijan vanhempaa tai huoltajaa, joka haluaa käyttää kampanjaa 

suositteluun ystävälle. 

Tämä kampanja on voimassa 14. marraskuuta 2022 kello 12:00 ja 31. 

joulukuuta 2023 kello 23:59 välisenä aikana . Kutsumme tätä ”kampanja-

ajaksi”. 

Sekä suosittelijan ja suosittelun saajan että suosittelijan ja suosittelun saajan 

vanhemman/huoltajan on täytettävä kaikki asiaankuuluvat vaatimukset 

kampanja-aikana saadakseen palkinnon. 

Näissä ehdoissa määritellään kampanjaan sovellettavat säännöt, ja sinun on 

noudatettava näitä ehtoja sekä tiliisi sovellettavia ehtoja aina osallistuessasi 

kampanjaan. 

Mikä on Revolut <18? 

Revolut <18 on tarkoitettu vanhemmille, jotka haluavat opettaa lapsillensa 

taloustaitoja sekä rahankäyttöä ja -hallintaa.  

Vanhemman tai huoltajan on perustettava nuorelle Revolut <18 -tili, ja se on 

vanhemman/huoltajan henkilökohtaisen Revolut-tilin alitili. Se tarkoittaa, että 

sinulla on oltava henkilökohtainen Revolut-tili, jotta voit avata nuorelle Revolut 

<18 -tilin.  Koska Revolut <18 -tili on henkilökohtaisen Revolut-tilisi alitili, olet 

vastuussa kaikesta siitä, mitä Revolut <18 -käyttäjä tekee sitä käyttäen, aivan 

kuin olisit tehnyt sen itse. 



Mikä on palkinto? 

Palkinto, jonka suosittelija ja suosittelun saaja voivat saada, riippuu 

vanhemman/huoltajan henkilökohtaisen Revolut-tilin perusvaluutasta, kuten 

alla on esitetty. 

Vanhemma

n/huoltajan 

henkilökoht

aisen 

Revolut-

tilin 

perusvaluut

ta 

GBP EUR BGN CHF CZK DKK HUF NOK PLN RON SEK ISK 

Summa 5 5 10 5 120 35 2 000 50 20 20 50 700 

Esimerkki: 

● Jos suosittelijan ja suosittelun saajan vanhemman/huoltajan 

henkilökohtaisen Revolut-tilin perusvaluutta on Englannin punta, sekä 

suosittelija että suosittelun saaja ovat oikeutettuja saamaan kumpikin 

viiden punnan palkinnon; tai 

● Jos suosittelijan vanhemman/huoltajan henkilökohtaisen Revolut-tilin 

perusvaluutta on euro, ja suosittelun saajan vanhemman/huoltajan 

henkilökohtaisen Revolut-tilin perusvaluutta on Ruotsin kruunu, 



suosittelija on oikeutettu saamaan viiden euron palkinnon ja suosittelun 

saaja on oikeutettu saamaan 50 kruunun palkinnon. 

Palkinto on käteispalkinto, joka myönnetään lisämaksuna, jonka suosittelija ja 

suosittelun saaja voivat käyttää mihin tahansa fyysiseen tai virtuaaliseen 

Revolut <18 -korttimaksuun.  

 

Kuka voi saada kelpoisuuden 

kampanjaan? 

Tähän kampanjaan saa kelpoisuuden seuraavasti: 
 

● Sekä suosittelija että suosittelun saaja on täysi-ikäinen.  

 

Belgiassa, Tanskassa, Virossa, Suomessa, Islannissa, Latviassa, 

Norjassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa asuvien kelvollinen ikä on 

vähintään 13 vuotta.  

 

Itävallassa, Bulgariassa, Liettuassa ja Espanjassa asuvien kelvollinen 

ikä on vähintään 14 vuotta.  

 

Tšekin tasavallassa, Ranskassa, Kreikassa ja Sloveniassa asuvien 

kelvollinen ikä on vähintään 15 vuotta.  

 

Saksassa, Unkarissa, Irlannissa, Alankomaissa, Puolassa ja 

Romaniassa asuvien kelvollinen ikä on vähintään 16 vuotta. 
 

● Suosittelijan ja suosittelun saajan sekä heidän 

vanhempiensa/huoltajiensa on asuttava hyväksytyllä markkina-alueella. 



 

● Suosittelijan on saatava kutsu kampanjaan suoraan meiltä Revolut <18 

-sovelluksen sisäisen linkin kautta. Suosittelija voi käydä Revolut <18 -

sovelluksessa tarkistamassa, onko hän kelvollinen kampanjaan - jos 

kampanjaan liittyvä sovelluksen sisäinen linkki ei ole suosittelijan 

saatavilla, hän ei ole kelvollinen kampanjaan.  

 

● Suosittelun saajan on oltava uusi Revolut <18 -käyttäjä. Jos suosittelun 

saaja on tällä hetkellä Revolut <18 -käyttäjä tai on käyttänyt tiliä tai 

aloittanut rekisteröitymisprosessin aiemmin, suosittelun saaja ei ole uusi 

käyttäjä eikä siten ole kelvollinen kampanjaan. 

 

Voit milloin tahansa ottaa pois päältä Revolut <18 -käyttäjäsi (tai suosittelijan) 

kyvyn suositella Revolut <18 -sovellusta muille nuorille käyttäjille. Voit tehdä 

tämän siirtymällä Revolut-sovelluksen Revolut <18 -alakohdan Asetuksiin ja 

kytkemällä pois päältä "Suositukset"-kohdan.   

Miten suosittelija ansaitsee palkinnon? 

Jotta sekä suosittelija että suosittelun saaja voivat saada palkinnon, 

suosittelijan on täytettävä näissä ehdoissa määritellyt 

kelpoisuusvaatimukset.  

Suosittelijan on nähtävä lähettämämme (kampanjaan liittyvä) Revolut <18 -

sovelluksen sisäinen kutsulinkki. Suosittelijan on napautettava Revolut <18 -



sovelluksen sisäisen linkin ”Kutsu ystäviä” -painiketta, jotta hän voi kutsua 

ystävänsä (tai suosittelun saajan) rekisteröitymään Revolut <18 -sovellukseen 

käyttämällä suosittelukoodia. Suosittelun saajan on oltava kelpoinen 

käyttämään Revolut <18 -sovellusta. Suosittelija voi kutsua ystäviä mistä 

tahansa päin maailmaa tahansa, missä Revolut <18 on saatavilla.   

Kun suosittelija napauttaa ”Kutsu ystäviä” -painiketta Revolut <18 -

sovelluksen sisäisessä linkissä, näytössä näkyy luonnosviesti, joka sisältää 

suosittelijan yksilöllisen suosittelukoodin. Suosittelija voi muokata viestiä.  

Suosittelukoodi on tärkeä – suosittelun saajan on aloitettava rekisteröityminen 

Revolut <18 -ominaisuuteen Revolut <18 -sovelluksen kautta ja syötettävä 

yksilöllinen suosittelukoodi. Tämän jälkeen suosittelun saajaa pyydetään 

kutsumaan vanhempi/huoltaja aktivoimaan ja hyväksymään Revolut <18 -tili, 

jonka suosittelun saaja on rekisteröinyt Revolut-sovelluksessa. Jos suosittelun 

saajan vanhemmalla/huoltajalla ei ole henkilökohtaista Revolut-tiliä, 

suosittelun saajan vanhemman/huoltajan on avattava tili ja hän on saatava 

perehdytys Revolutiin ennen kuin hän voi hyväksyä Revolut <18 -tilin Revolut-

sovelluksessa. Suosittelun saajan vanhemman/huoltajan on myös tilattava 

fyysinen Revolut <18 -kortti 60 päivän kuluessa suosittelukoodin 

syöttämisestä. 

Jos kaikki edellä mainitut vaiheet on suoritettu kampanja-ajan päättyessä, 

sekä suosittelija että suosittelun saaja saavat palkinnon. Palkinto hyvitetään 



suosittelijan ja suosittelun saajan vanhemman/huoltajan Revolut-tileille viiden 

arkipäivän kuluessa fyysisen Revolut <18 -kortin tilaamisesta.   

Suosittelija voi lähettää suosittelun enintään kymmenelle henkilölle vuodessa. 

Jos kymmenen erillistä suosittelun saajaa on syöttänyt suosittelijan 

suosittelukoodin, suosittelija ei ole oikeutettu uusiin palkintoihin kyseisen 

vuoden aikana.  

Miten suosittelun saaja ansaitsee 

palkinnon? 

Jotta sekä suosittelija että suosittelun saaja voivat saada palkinnon, 

suosittelun saajan on täytettävä näissä ehdoissa esitetyt 

kelpoisuusvaatimukset.  

Suosittelun saajan on oltava uusi Revolut <18 -käyttäjä. Jos suosittelun saaja 

on tällä hetkellä Revolut <18 -käyttäjä tai on käyttänyt tiliä tai aloittanut 

rekisteröitymisprosessin aiemmin, suosittelun saaja ei ole uusi käyttäjä eikä 

siten ole kelvollinen kampanjaan. 

 

Kun suosittelun saaja on saanut suosittelijalta kutsun rekisteröityä Revolut 

<18 -sovellukseen, suosittelun saajan on ensin ladattava Revolut <18 -

sovellus sovelluskaupasta. Kun suosittelun saaja on ladannut ja avannut 

Revolut <18 -sovelluksen, hänet ohjataan Revolut <18 -tilin rekisteröintiin. 



Suosittelun saajan on aloitettava rekisteröityminen Revolut <18 -

ominaisuuteen.  

 

Suosittelun saajan on annettava joitakin perustietoja, syötettävä suosittelijalta 

saatu yksilöllinen suosittelukoodi. Sen jälkeen näytössä pyydetään suosittelun 

saajaa kutsumaan hänen vanhempansa/huoltajansa aktivoimaan ja 

hyväksymään Revolut <18 -tili, johon suosittelun saaja on rekisteröitynyt.  Jos 

suosittelun saajan vanhemmalla/huoltajalla ei ole henkilökohtaista Revolut-

tiliä, vanhemman/huoltajan on avattava tällainen tili ja hänen on saatava 

perehdytys Revolutiin ennen kuin hän voi hyväksyä tilin Revolut-

sovelluksessa.  

 

 

Suosittelun saajan vanhemman/huoltajan on myös siirryttävä Revolut-

sovelluksen <18-osioon ja tilattava suosittelun saajalle fyysinen Revolut <18 -

kortti 60 päivän kuluessa suosittelukoodin syöttämisestä. 

 

Jos kaikki edellä mainitut vaiheet on suoritettu kampanja-ajan päättyessä, 

sekä suosittelija että suosittelun saaja saavat palkinnon. Palkinto hyvitetään 

suosittelijan ja suosittelun saajan vanhemman/huoltajan Revolut-tileille viiden 

arkipäivän kuluessa fyysisen Revolut <18 -kortin tilaamisesta.  

Suosittelijalle tai suosittelun saajalle ei makseta palkkiota (tai aiemmin 

maksettu palkinto voidaan peruuttaa), jos suosittelija tai hänen 

vanhempansa/huoltajansa peruuttaa jonkin näistä toimista sen jälkeen, kun se 



on tehty. Esimerkiksi kun suosittelun saajan vanhempi/huoltaja peruuttaa 

Revolut <18 -kortin ennen sen saapumista. 

Mitä muita oikeudellisia tietoja minun pitäisi tietää? 

1. Tämän kampanjan järjestää ja tarjoaa Isossa-Britanniassa asuville 

käyttäjille Revolut Ltd, jonka rekisteröity osoite on 7 Westferry Circus, 

London, E14 4HD. Tämän kampanjan järjestää ja tarjoaa Itävallassa, 

Belgiassa, Bulgariassa, Tšekin tasavallassa, Tanskassa, Virossa, 

Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Unkarissa, Islannissa, 

Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Alankomaissa, Norjassa, Puolassa, 

Romaniassa, Sloveniassa, Espanjassa ja Ruotsissa asuville käyttäjille 

Revolut Bank UAB, jonka rekisteröity osoite on osoitteessa Konstitucijos 

ave. 21B, 08130 Vilna, Liettuan tasavalta. 

 

2. Voimme keskeyttää tai lopettaa tämän kampanjan milloin tahansa, jos 

kohtuullisen näkemyksemme mukaan kampanjaa käytetään väärin tai 

se voi vaikuttaa kielteisesti Revolutin liikearvoon tai maineeseen. 

Voimme tehdä tämän yksittäin tai koko kampanjan laajuisesti.  Ota 

yhteyttä tukeen, jos uskot, että olet kelpoinen kampanjaan liittyvään 

palkintoon, jota ei ole myönnetty sinulle tämän ennenaikaisen 

keskeyttämisen tai lopettamisen seurauksena. 

3. Voimme peruuttaa tämän kampanjan tai muuttaa näitä ehtoja milloin 

tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Ehtojen peruuttaminen tai 

muuttaminen ei vaikuta oikeuksiisi, jos olet jo osallistunut kampanjaan. 



4. Pidätämme oikeuden peruuttaa palkinnon, jos palkinto on ansaittu 

vilpillisesti, jos rikot Revolut-tiliisi sovellettavia ehtoja saadaksesi 

palkinnon tai jos saamme tietää, että et ole noudattanut näitä ehtoja. 

Katsomme, että palkinnon peruuttaminen on tehty sinun 

suostumuksellasi ja että olet hyväksynyt maksun. 

5. Jos suosittelijan vanhempi/huoltaja sulkee Revolut-tilinsä tai Revolut 

<18 -alitilinsä tai jos suosittelun saajan vanhempi/huoltaja sulkee 

Revolut-tilinsä tai Revolut <18 -alitilinsä tai jos me keskeytämme tai 

rajoitamme jommankumman tilin (tilien) käyttämistä palkinnon saamisen 

ja palkinnon vastaanottamisen välillä tai ennen kuin meidän oli määrä 

maksaa palkinto, sekä suosittelija että suosittelun saaja menettävät 

oikeutensa palkintoon. 

6. Palkinnon myöntäminen osana tätä kampanjaa saattaa myös olla 

mahdotonta Revolutista riippumattomien tapahtumien vuoksi. Revolut ei 

ole vastuussa mistään tappioista, jotka aiheutuvat suoraan tai 

epäsuorasti sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta 

tapahtumasta. 

7. Nämä ehdot on julkaistu englanniksi, ja kaikki käännökset on annettu 

vain tiedoksi. Tämä tarkoittaa, että et voi saada mitään oikeuksia 

mistään käännetystä versiosta ja ainoastaan englanninkielistä versiota 

voidaan käyttää oikeudenkäynneissä. 

8. Tämä kampanja on kaksipuolinen kampanja, jossa sekä suosittelija että 

suosittelun saaja saavat palkinnon (edellyttäen, että he täyttävät näissä 

ehdoissa asetetut vaatimukset). 



9. Palkinto maksetaan sekä suosittelijalle että suosittelun saajalle viiden 

arkipäivän kuluessa siitä, kun Revolut <18 -tili, jonka suosittelun saaja 

on rekisteröitynyt, on avattu, Revolut <18 -kortti on tilattu ja muut näissä 

ehdoissa asetetut vaatimukset on täytetty.  

10. Palkinto myönnetään vain Revolut <18 -tilien onnistuneista 

suositteluista, joiden johdosta suosittelun saaja on Revolut <18 -

ominaisuuden uusi käyttäjä.  

11. Revolutin on käsiteltävä suosittelijan ja suosittelun saajan 

henkilötietoja, jotta se voi täyttää näiden ehtojen mukaiset velvoitteensa. 

Revolut käsittelee suosittelijan ja suosittelun saajan henkilötietojaRevolut 

<18 -tietosuojakäytännön mukaisesti. 

12. Jos uskomme, että olet syyllistynyt petokseen tai tämän 

kampanjan väärinkäyttöön, voimme oman harkintamme mukaan ryhtyä 

mihin tahansa toimiin, jotka katsomme sopiviksi olosuhteisiin nähden. 

Olisi esimerkiksi tämän kampanjan olennaista väärinkäyttöä järjestää 

kampanja, jonka tarkoituksena on hyötyä tästä kampanjasta tavalla, 

joka ei johda todellisiin ja yksittäisiin uusiin Revolut-käyttäjien 

rekisteröinteihin, ja voimme sulkea tilisi ja peruuttaa kaikki palkinnot, jos 

teet näin. 

13. Jos sinulla on tätä kampanjaa koskevia kysymyksiä tai valituksia, 

ota yhteyttä tukeen sovelluksen chatin kautta. 

14. Jos olet Revolut Ltd:n asiakas, tähän kampanjaan sovelletaan 

Englannin lakia, ja Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on 

yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki siihen liittyvät riidat. Jos olet 

Revolut Bank UAB:n asiakas, tähän kampanjaan sovelletaan Liettuan 

https://www.revolut.com/legal/privacy-information-for-children
https://www.revolut.com/legal/privacy-information-for-children
https://www.revolut.com/legal/privacy-information-for-children


lakia (tästä huolimatta voit silti vedota pakollisiin 

kuluttajansuojasääntöihin siinä ETA-maassa, jossa asut), ja Liettuan 

tuomioistuimilla (tai tuomioistuimilla siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa asut) 

on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki kampanjaan liittyvät riidat.   


	Mikä on Revolut <18?

