Legal Metin Vodafone – Maç Bileti

Bu kampanya Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü’nün 14.09.2017 tarihli ve 58259698-255.01.02/E.3004 sayılı izni ile 16.09.2017
(00:01) - 24.09.2017 (23:59) tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kampanya tarihleri arasında
Vodafone KaraKartal aboneliğinin bilinirliğini arttırmak amacıyla Vodafone Kara Kartal aboneleri
MACBILET anahtar kelimesini ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte 1903 kısa numarasına
gönderip (ücretsiz) çekiliş hakkı kazanacaklardır. Kampanyaya katılım bir çekiliş hakkıyla sınırlıdır.
360 kişiye BJK iç saha maçlarında geçerli maç bileti, Kampanyada verilecek ikramiyelerin
özellikleri yukarıda belirtilen içeriktedir. Kampanya sonunda yapılacak çekiliş 25.09.2017 saat
11.00’da Yeni Markera Çekiliş Org. Ve Promos. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Kuştepe Mah. Mesut Cemil Sk.
No:30 D:1 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Kazanan talihliler 26.09.2017 tarihinde
www.vodafone.com.tr/KaraKartal internet sitesinde duyurulacaktır. Kampanyaya sadece aktif
Vodafone Kara Kartal aboneleri katılabilir. Hatları aktif olmayan üyeler kampanyaya katılamaz.
Kampanyaya katılım ücretsizdir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Katılımda sunulan tüm
bilgilerin doğruluğu yeterliliği ve ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Vodafone
Telekomünikasyon A.Ş. ve Yeni Markera Çekiliş Org. Ve Promos. Hiz. Tic. Ltd. Şti. çalışanları ile 18
yaşından küçükler kampanyaya katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.
Kazanılan hak devredilemez, nakde veya mala çevrilemez. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili
tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları
kabul etmiş sayılır. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye, hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında 0212
266 54 04 nolu Yeni Markera Kampanya Danışma Hattından ulaşabilirsiniz.

Legal Metin Vodafone – İmzalı Forma

Bu kampanya Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü’nün 20.09.2017 tarihli ve 58259698-255.01.02-E.3187 sayılı izni ile 01.10.2017
(00:01)-15.10.2017 (23:59) tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kampanya tarihleri arasında
Vodafone Kara Kartal aboneleri ÇEKİLİŞ anahtar kelimesini ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte
1903 kısa numarasına gönderip (ücretsiz) çekiliş hakkı kazanacaklardır. Kampanyaya katılım bir
çekiliş hakkıyla sınırlıdır. Çekilişte 55 kişiye İmzalı Beşiktaş Forması ikramiyesi verilecektir.
Kampanyada verilecek ikramiyelerin özellikleri yukarıda belirtilen içeriktedir. Görsellerdeki
ikramiyeler verilecek ikramiyelerden farklılık gösterebilir. Kampanya sonunda yapılacak çekiliş
18.10.2017 saat 11.00’da Yeni Markera Çekiliş Org. Ve Promos. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Kuştepe Mah.
Mesut Cemil Sk. No:30 D:1 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Kazanan talihliler
19.09.2017 tarihinde www.vodafone.com.tr/KaraKartal internet sitesinde duyurulacaktır.
Kampanyaya sadece aktif Vodafone Kara Kartal aboneleri katılabilir. Hatları aktif olmayan üyeler
kampanyaya katılamaz. Kampanyaya katılım ücretsizdir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu yeterliliği ve ispatı katılımcının sorumluluğundadır.
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Yeni Markera Çekiliş Org. Ve Promos. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
çalışanları ile 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar bile
ikramiyeleri verilmez. Kazanılan hak devredilemez, nakde veya mala çevrilemez. KDV ve ÖTV
dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Bu çekilişe katılan
herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye, hafta içi 09:0017:00 saatleri arasında 0212 266 54 04 nolu Yeni Markera Kampanya Danışma Hattından
ulaşabilirsiniz.

