Kampanya 6-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında, kampanyaya katılan Vestel Yetkili
Satıcılarından yapılan Vestel 3’lü ankastre set alımları için geçerlidir. Ankastre set,
bir adet ankastre fırın, bir adet ankastre ocak ve bir adet ankastre davlumbaz
içermelidir. Bahsi geçen ankastre setteki ürünlerin hepsi tek seferde aynı satış
noktasından tek faturada satın alınmış olmalıdır. Kampanya katılım hakkı kazanmak
için Vestel Yetkili Servisi tarafından tüm ürünlerin montajının yapılması koşulu
aranmaktadır. Belirtilen tarihlerde alımı yapılan ürünlerin en geç 7 Haziran 2019
tarihine kadar montajının yapılması gerekmektedir. Ankastre ürünler set olarak aynı
adrese montaj edilmelidir. Kampanyaya en geç kayıt olma tarihi 14 Haziran
2019’dur. Kampanya görsellerinde kullanılan 200 TL piyasa değerindeki Sütaş
Lezzet Paketi ürün görselleri temsilidir. Adım adım kampanya satılım süreci aşağıda
iletilmektedir


















Müşteri Vestel yetkili satıcısından 3’lü ankastre set satın alır.
Satın alma esnasında müşterinin iletişim izni vermesi gerekmektedir.
Satın alma esnasında iletişim izni verilmemesi halinde montaj yapılana kadar,
iletişim izni tamamlanabilir, tüketiciye kampanya SMS kodu iletilir.
Eğer montaj yapılana kadar müşteri tarafından iletişim izni verilmezse, çağrı
merkezimizi arayarak kampanya katılım kodu talep edebilir. Kampanya katılım
kodu çağrı merkezini araması üzerine SMS olarak tekrar iletilecektir.
Ürünler müşterinin evine montaj edilir. Montaj sonrası sistemden otomatik
olarak bir kampanya katılım kodu, müşteriye SMS olarak gelir. Bu kampanya
katılım kodu kişiye özeldir ve tek kullanımlıktır.
Bu kampanya kodu ile müşteri, www.vestel.com.tr adresindeki kampanya
sayfasına gelir ve kayıt için geçerli bilgileri tam ve doğru bir şekilde kaydeder.
Müşteri, hediye ürünün sevk edilmesini istediği tarih aralığını kayıt esnasında
bildirir. Siteye bilgileri kaydettikten sonra teslimat tarihi ve adresi
değiştirilemez.
Bu kayıt üzerinden müşterinin girmiş olduğu kampanya katılım kodu sistemde
kontrol edilir.
Kontrol sonrası, en geç 30 iş günü içinde müşterinin hak kazandığı Sütaş
markalı ürünler müşterinin kayıt esnasında verdiği adrese Sütaş’ın
belirleyeceği dağıtıcılar tarafından gönderilir.
Hediye ürünler için bir kez sevkiyat yapılır. Müşteri evde bulunamadığı
takdirde yeniden gönderim yapılmaz.
Sütaş teslim rotası dışında ikamet eden tüketiciler, Sütaş Lezzet Paketini
Vestel 3’lü ankastre seti satın aldıkları Vestel Yetkili satıcısından teslim
alabilirler.
Hediye paketinin ulaşmaması durumunda tüketiciler kampanya bitiminden
itibaren 1 ay süre ile Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmelidir (son gün 30
Haziran 2019 günü dahil olmak üzere). Aksi takdirde tüketici hediye hakkını
kaybeder.







Kampanya görsellerinde kullanılan Sütaş Lezzet Paketi ürün görselleri
temsilidir. Hediye ürün listesini www.vestel.com.tr’deki kampanyalar
sayfasından görebilirsiniz.
Belirtilen teslimat tarihinde Vestel’den kaynaklanmayan herhangi bir sorun
yaşanması durumunda ise; müşteri ile teyitleşme koşulu ile Sütaş teslimat
gününü değiştirme hakkını saklı tutar.
Detaylar www.vestel.com.tr’de. Vestel Ticaret AŞ kampanyada değişiklik
yapma hakkına sahiptir.

