
EK: Kampanya Katılım Koşulları 

• Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından düzenlenen kampanya 10 Ocak 2018 tarihinde Mobil 

Şube’den başlayacak olup, hediye stokları 10 Şubat 2018 tarihine kadar tükenmese dahi 10 

Şubat 2018’de sona erecektir. 

• Genç Emeklilik Planları kapsamında cayma süresi dolmuş en az bir bireysel emeklilik hesabı 

olan katılımcılardan Mobil Şube’ye girerek hediye çarkı çevirenler kampanyaya katılabilecektir. 

Cayma süresi katılımcının Mobil Şube’ye giriş yaptığı tarih itibarıyla kontrol edilecektir. 

• Kampanyadan yalnızca bir kez faydalanılabilir. Bir kişi birden fazla kampanya ödülü 

kazanamaz. 

• Kampanya ödüllerinden Yemek Sepeti İndirim Kuponu, Cinemaximum Sinema Bileti ve 

n11.com Hediye Çeki müşterilerimizin cep telefonu numaralarına kod olarak gönderilecektir. 

Diğer hediyeler ise müşterilerimizin adreslerine kargo ile ulaştırılacaktır. 

• D&R hediye çekleri, tüm D&R mağazalarında 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerlidir. Hediye 

çekleri online alışverişte kullanılamaz. 

• Yemek Sepeti indirim kuponları 31 Aralık 2018 sonuna kadar www.yemeksepeti.com 

adresinden ya da Yemek Sepeti mobil uygulaması ve mobil site üzerinden verilecek 

siparişlerde geçerli olup, Yemek Sepeti üzerinde online ödeme seçeneği geçerli tüm 

restoranlarda, yalnızca bu ödeme seçeneği ile kullanılabilir. İndirim kuponu Yemek 

Sepeti’ndeki diğer indirimlerle birleştirilebilir, ancak Joker indirimi ile birlikte kullanılamaz ve 

diğer kuponlarla birleştirilemez. Kuponlar nakde çevrilemez ve aynı kupon birden fazla kez 

kullanılamaz. İptal edilen siparişlerde kupon iadesi en geç 48 saat içerisinde gerçekleşecektir. 

• Ödül sinema biletleri kapsamında IMAX, IMAX 3D, dijital 3D, 4DX, D-Box ve MPX gösterimler 

hariç tutulmuştur. Ödül biletler, VIP salonlar ve Gold salonlar hariç tüm Cinemaximum 

salonlarında 30 Haziran 2018 tarihine kadar geçerlidir. 

• n11.com hediye çekleri 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olup kullanılabilmesi için 

n11.com sitesine üye olunması gereklidir. Hediye çekini tanımlamak için iletilen kodların web 

sitesinde “Ödeme Onayı” sayfasındaki “Kod Girişi” alanına veya Hesabım>Kuponlarım 

sayfasında “Yeni Kupon Gir” kutusuna yazılarak eklenmesi; mobil uygulama ya da mobil sitede 

ise Avantajlarım>Puan/Kupon Ekle alanına yazılması gerekmektedir. Hediye çekleri sim kart 

ve hat, toptan satış, altın ve gümüş, toplu satış, kağıt ürünleri, özel satış ve fırsat 

kategorilerinde kullanılamaz. Hediye çekleri, başka kuponlarla birleştirilemez. Çekler tek 

kullanımlıktır, bir kod yalnızca bir alışverişte kullanılabilir ve başka kupon ya da hediye çeki ile 

birleştirilerek kullanılamaz. Kodlar kişiye özeldir, devredilemez, paraya dönüştürülemez. 

Hediye çeki kullanılan alışverişin tamamı alıcı tarafından iptal ya da iade edilirse, geçerlilik 

süresi dolmamış hediye çeki, hesabına tekrar yüklenir ancak kısmi iptal veya kısmi iade 

yapılırsa, çek hesaba tekrar yüklenmez. Hesaba tekrar yüklenen hediye çekleri, iade edilen 

ürünlerin tutarları oranında parçalı olarak yüklenir. Alıcının, hediye çekini kullandığı alışverişin 

tamamı ya da bir kısmı alışveriş yapılan mağaza tarafından iptal edilirse, iptal edilen ürün veya 

ürünlerde kullanılan hediye çeki tutarı kadar çek alıcının hesabına tekrar yüklenir. Tekrar 



yüklenen çekin süresi, alıcının alışveriş yaptığı tarih ile hediye çeki son kullanım tarihi olan 31 

Aralık 2018 tarihi arasındaki süre kadar olacaktır. 

• Katılımcıların iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde bildirmeleri gerekmektedir. Yanlış 

verilen bilgiler sebebiyle ulaştırılamayan hediyelerden Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. sorumlu 

tutulamaz. 

• Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya değiştirme 

hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni koşullar Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından 

duyurulacaktır.  

• Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. mükerrer veya kötü niyetli katılımları eleme hakkına sahiptir.  

• Kampanyaya Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. çalışanları katılamaz. Çarkı çevirerek hediye 

kazansalar dahi, hediyeden yararlanamazlar. 

• 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamazlar. 

• Katılımcılar, kampanyaya katılmakla, işbu kullanım koşullarını okuduklarını, anladıklarını ve 

tamamen kabul etmiş olduklarını, beyan ve taahhüt ederler. 

 


