Win by FORUM MERSİN KAMPANYA KURALLARI
Kampanya; 23 Aralık tarihinde başlayacak olup, bitiş tarihi stoklarla sınırlıdır.
Kampanya kapsamında Forum Mersin içerisinde bulunan mağazalardan alışveriş yapan ziyaretçiler
aşağıda belirtilen tüm koşulları sağladığı takdirde kampanyaya katılmaya hak kazanacaktır.
Win by Forum Mersin kampanyasına nasıl katılabilirim?
• Kampanyaya katılmak için Forum Mersin Mobil uygulamasının indirilmesi gerekmektedir.
• Forum Mersin Mobil uygulamasını indiren katılımcılar, üyelik işlemlerini uygulama üzerinden yapabilir
ve alışveriş fişlerine ait bilgileri uygulama üzerinden girebilir. Fişlerin mobil uygulamadaki alana girişi
sonrası kazanım sağlanabilmesi için muhafaza edilmesi
ve danışmaya onaylatılması zorunludur.
Win by Forum Mersin Kampanya kuralları
• Ziyaretçilerin kampanya süresi boyunca Forum Mersin’de yer alan mağazalardan 25 TL ve üzeri
tutarda alışveriş yapmaları ve fiş bilgilerini Forum Mersin Mobil uygulamaya ibrazı gerekmektedir.
• Forum Mersin Mobil uygulamaya yüklenen alışveriş fişlerinin net görünür olması önemlidir.
• Forum Mersin içerisinde bulunan bankamatiklerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, döviz bürosu
işlemleri, TL / dakika yüklemeleri, sabit / mobil hatlı telefon faturası ödemeleri, ADSL fatura ödemeleri,
tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içecek ve şans oyunları, yatırım amaçlı alınmış ziynet eşyaları
kampanyaya dahil değildir.
• Katılımcı, kampanya süresi boyunca yapmış olduğu alışverişlere ilişkin fişleri ile kampanyaya katılabilir.
• Kampanya bireyseldir. Katılımcı sadece kendi adına şahsen başvuru ile kayıt oluşturabilir. Tüzel kişiler
kampanyaya katılamaz.
• Kişi; başka bir kişi ismi ve/veya TC kimlik numarası ve/veya cep telefonu ile kayıt yaptırdığının tespit
edilmesi durumunda ödül kazanamaz. Kazandığı açıklandıktan sonra kural dışı kayıt yaptırdığının tespiti
halinde de herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
• Kişi, ibraz ettiği fişlerin kendisine ait olmadığının tespit edilmesi durumunda ödül kazanamaz.
Kazandığı açıklandıktan sonra fişlerin kendisine ait olmadığının tespiti halinde de herhangi bir hak
iddiasında bulunamaz.
• Kayıt ettirilmek üzere ibraz edilen faturaların tümü, faturayı ibraz eden şahıs adına düzenlenmiş
olmalıdır. Herhangi bir kurum/kuruluş adına kesilen faturalar geçerli sayılmaz. Fatura üzerinde belirtilen
şahıs bilgileri kampanyaya katılım sırasında verilen şahıs bilgileri ile aynı olmalıdır. Bilgiler uyuşmadığı
takdirde kişi, kampanyaya katılamaz. Katılım gerçekleştirmesi durumunda ise ödül kazanamaz, kazanmış
olsa dahi herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
• Kampanyaya dahil olmak isteyen müşterilerin, alışveriş fişlerini Forum Mersin Danışma Bankolarında
bulunan personele ibraz etmeleri ve veri paylaşım iznini vermeleri gerekmektedir.
• E-fatura ile kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin ilgili e-faturanın basılı bir nüshasını
kampanya noktasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
• Forum Mersin çalışanları, Forum Mersin içinde yer alan tüm mağaza sahipleri ve mağaza çalışanları
ile 18 yaşından küçük olanlar, kampanyaya katılamaz; kazanmış olsalar da bu ikramiyeleri alamaz.
• Forum Mersin Mobil kampanyası stoklarla sınırlıdır. Forum Mersin stoklar bittiğinde kampanyayı
sonlandırma hakkını saklı tutar.
• Kampanyaya katılıma BİNGO TOBACCO mağazasına ait fişler dahil değildir.
Win by Forum Mersin kampanyasından nasıl puan kazanabilirim?
• Forum Mersin mobil uygulamayı indirip, üye olan ziyaretçiler 100 puan kazanır.
• Forum Mersin mobil uygulama üzerinden yapılan ankete katılan ziyaretçiler 100 puan kazanır.
• Alışveriş tutarı ne olursa olsun bir fişten en fazla kazanılacak puan 500’dür.
• Aynı mağazadan aynı gün içerisinde max. 2 fiş kayıt altına alınabilir.
• Aynı gün içerisinde 3 farklı mağazadan ibraz edilen fiş +100 puan kazandırır.
• Aynı gün içerisinde 6 farklı mağazadan ibraz edilen fiş +200 puan kazandırır.
• Kampanya süresi boyunca perşembe günleri yapılan alışverişler 2 kat fazla puan kazandırır.
• Forum Mersin restoranları paket servis fişleri 2 kat fazla puan kazandırır.
Win by Forum Mersin kampanyası kapsamındaki ödülleri nasıl kazanabilirim?
• 25TL ve üzeri fişlerini mobil uygulamaya kaydettiren ziyaretçiler alışveriş tutarları karşılığında puan
kazanmaya hak kazanacaklardır. Kullanıcılar, alabileceğim hediyeler sayfasından puanları karşılığında
hak kazanacakları hediyelerini rezerve edebilecektir. Katılımcı rezervasyonu yaptırdıktan sonra 24 saat
içerisinde danışma noktasına giderek puanı karşılığındaki hediyesini almalıdır. Aksi takdirde rezervasyon
iptal olacaktır.

