‘’Garanti Emeklilik İnternet Şubesi Lansmanı’’ KAMPANYA KOŞULLARI
Değerli müşterimiz,
•

04.01.2016 – 04.03.2016 tarihleri arasında www.garantiemeklilik.com.tr adresi üzerinden Garanti
Emeklilik İnternet Şubesi’ne giriş yapan kullanıcılar 1 çekiliş hakkı kazanacaktır. (04.01.2016 –
04.03.2016 tarihleri arasında Garanti Emeklilik müşterileri TCKN, Müşteri Numarası, Yabancı Kimlik
Numarası veya Mavi Kart Numarasından biri ve parolası ile ücretsiz giriş yapabilir.)

•

Katılımcı, kampanya tarihleri içinde Garanti Emeklilik İnternet Şube’ye giriş yapmış olsa da 04.03.2016
tarihine kadar sözleşmesini sona erdirmiş, başka şirkete aktarmış veya cayma hakkını kullanmış olması
durumunda çekiliş hakkını kaybeder.

•

Hediyelerin bedeli Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Yapılacak çekiliş
sonucunda 3 adet Samsung 55” SUHD Curved TV, 5 adet Macbook Air 13” ve 10 adet iPhone 6s Plus
64 GB verilecektir.

•

Garanti Emeklilik müşterilerine bir çekiliş hakkı verilecektir. 1 kişi sadece tek bir çekiliş hakkı kazanabilir.

•

Çekiliş, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izni ile gerçekleşecektir.

•

Çekiliş, 14.03.2016 tarihinde saat 11:00’de TSM Danışmanlık Organizasyon ve Pazarlama A.Ş. Levazım
Mh. Korukent Sitesi D Blok Zemin Kat Levent / İstanbul adresinde noter huzurunda ve halka açık şekilde
yapılacaktır.

•

Çekiliş
sonuçları
21.03.2016
tarihinde
Akşam
gazetesi
Türkiye
baskısında
ve
www.garantiemeklilik.com.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Çekilişten sonra asil ve yedek talihlilerin
adreslerine taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden
Garanti Emeklilik ve Hayata A.Ş. sorumlu tutulamaz.

•

Kazanan asil talihliler, ödüllerini almak için en geç 04.04.2016 tarihine kadar, yedek talihliler ise ödüllerini
almak için en geç 11.04.2016 tarihine kadar kimlikleri ile TSM Danışmanlık Organizasyon ve Pazarlama
A.Ş.’ye başvurmaları halinde ödüllerini teslim almaya hak kazanacaklardır.

•

İkramiyelerin son teslim tarihi: 29.04.2016. Bu tarihlerden sonra ödül hakları geçersiz sayılacaktır.

•

Hediye kazanılması durumunda; KDV ve ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi, diğer yasal yükümlülükler,
hat, kart, plaka ve ruhsat masrafları talihliler tarafından karşılanacaktır.

•

Bir katılımcı, birden fazla ödül kazanamaz. Kazansa dahi tek bir ödül hakkı geçerli olacaktır.

•

Tarafınızdan kaynaklanan gecikmelerden Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. sorumlu değildir.

•

Bu kampanyadan 18 yaşından küçükler ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş, T.Garanti Bankası A.Ş. ve
Garanti Bankası iştirakleri çalışanları yararlanamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri
verilmez.

•

Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

•

Tarafınızla Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. arasında yapılan sözleşme koşulları geçerlidir.

Saygılarımızla,
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.

