A101 Çeki Hediyesi - Kampanya Koşulları
•

Kampanyadan yeni bireysel aboneler, 31/08/2021 tarihine kadar yararlanabilirler.

•

Kampanya İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Kocaeli dışındaki illerden gelen başvurularda
geçerlidir.

•

Gençlik ve TV Hediyeli kampanyalarda, başvurunun geldiği il farketmeksizin A101 çeki hediye
edilecektir.

•

Kampanya kapsamında A101 mağazalarında geçerli 100 TL değerinde Alışveriş Çeki hediyedir.

•

Hediye çeki kodları, kurulum tamamlandıktan sonra en geç 5 gün içerisinde, müşterinin başvuru
anında ilettiği irtibat numarasına SMS ile gönderilecektir.

•

Örnek SMS: Değerli müşterimiz, Vodafone Evde Internet’e hos geldiniz! A101 marketlerinde
gecerli 100 TL’lik hediyenizi xxxxxxxxxxxxxxxx kart numarasi ve xxxx sifresiyle, 31.12.2021’e kadar
kullanabilirsiniz. A101 magazalarindan yapacaginiz alisverislerde, kasadaki gorevli ile bu kodları
paylasarak odeme yapabilirsiniz.

•

A101 hediye çekleri tüm Türkiye’deki A101 mağazalarında kasada gösterilerek, 31 Aralık 2021’e
kadar kullanılabilir. (A101 Online Mağaza (a101.com.tr) ve A101 Kapıda uygulaması üzerinden
yapılacak alışverişlerde geçerli değildir.)

•

Kampanya kapsamında sunulan 100 TL değerindeki indirim faydası parçalı olarak kullanılamaz,
sepet tutarı 100 TL üzerindeki bir alışverişte tek seferde kullanılmalıdır.

•

A101 kasalarında “Puan Harcama Butonu” ile işlem yapılmalıdır. Hediye çeki kullanılırken A101
personeli bu şekilde yönlendirilebilir.

•

Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stokların kampanya bitiş tarihinden önce tükenmesi durumunda,
kampanya kapatılacaktır.

•

VodafoneNET kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Supermarket Yanımda Çeki Hediyesi - Kampanya Koşulları
•

Kampanyadan yeni bireysel aboneler, 31/08/2021 tarihine kadar yararlanabilirler.

•

Kampanya; İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Kocaeli’nden gelen başvurularda geçerlidir.

•

Yanımdamaket isimli kampanyalarda, başvurunun geldiği il farketmeksizin Supermarket
Yanımda çeki hediye edilecektir. Bu sebeple, sadece bu 5 ilden gelen başvurularda, bu
kampanya seçilmelidiri.

•

Kampanya kapsamında Supermarket Yanımda uygulamasında geçerli 100 TL değerinde
Alışveriş Çeki hediyedir.

•

Hediye çeki kodları, kurulum tamamlandıktan sonra en geç 5 gün içerisinde, müşterinin
başvuru anında ilettiği irtibat numarasına SMS ile gönderilecektir.

•

Örnek SMS: Değerli müşterimiz, Vodafone Evde Internet’e hos geldiniz! Supermarket
Yanımda’da gecerli 100 TL’lik hediye ceki kodunuz: ****************. Vodafone Yanımda
uygulamasini hemen indirip, Supermarket Yanımda uzerinden yapacaginiz alisverislerde
hediye cekinizi kullanabilirsiniz . Hediye cekiniz 31.12.2021’e kadar gecerlidir.

•

Müşterilerimiz, Vodafone Yanımda uygulamasini cep telefonlarına indirdikten sonra
Supermarket Yanımda sekmesi uzerinden yapacakları alisverislerde indirim cekini
kullanabilirler. Kampanyadan yararlanabilmek için ödeme sayfasındaki kupon kodu alanına
indirim kodunun yazılması gerekir.

•

Kampanya kapsamında sunulan 100 TL değerindeki indirim faydası parçalı olarak
kullanılamaz, sepet tutarı 100 TL üzerindeki bir alışverişte tek seferde kullanılmalıdır.

•

Hediye çekleri 31 Aralık 2021’e kadar kullanılmalıdır.

•

Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stokların kampanya bitiş tarihinden önce tükenmesi
durumunda, kampanya kapatılacaktır.

•

VodafoneNET kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

