Vestel Puzzle NF655 EX Maya Buzdolabı Ön Sipariş Kampanyası Koşulları
Kampanya, Vestel.com.tr’de ve kampanyaya katılan Vestel yetkili satıcı noktalarında geçerlidir.
10 Temmuz 2020 – 31 Ağustos 2020 (23:59) tarihleri arasında, “Vestel.com.tr” ve ”Kampanyaya
katılan Vestel Yetkili Satıcıları” üzerinden ön siparişe sunulmuş olan “Vestel PUZZLE NF655 EX
MAYA (20261860)” ürünü özelindeki kampanya, burada belirtilen kampanya koşullarını yerine
getiren tüketiciler için geçerlidir.
31 Ağustos 2020 tarihine kadar “Vestel.com.tr” veya ”Kampanyaya katılan Vestel Yetkili
Satıcıları” üzerinden ön sipariş formunu dolduran tüketiciler, kampanyadan yararlanabilirler. Ön
sipariş formu doldurulduktan sonra ürünler Vestel.com.tr üzerinden satışa sunulduğu zaman,
müşteri hizmetleri tarafından ürünlerin satışa hazır olduğu bilgisi ve kampanya özelinde indirim
kodu tüketicilere iletilecektir. Başvuru formu doldurulduktan ve ilgili ürünün perakende satışa
açıldıktan sonra, indirim kodunun tüketiciye ulaşmaması durumunda tüketiciler, kampanya
bitiminden itibaren 1 ay süre içerisinde müşteri hizmetleri ile iletişime geçmelidir. Aksi takdirde
tüketici kampanya hakkını kaybedecektir. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Başka bir kampanya ile
birleştirilemez. Kampanya kurgusunda değişiklik hakkı Vestel Tic. A.Ş.'ye aittir.
Kampanya dahilinde olan ilgili ürünün teslimatı 1-30 Eylül 2020 (23:59) tarihleri arasında
planlanmaktadır. Ürün stoklaşma ve teslimat tarihleri, yaşanabilecek lojistik, teknik, idari izin/onay
gecikmeleri ve mücbir sebep hallerinde ertelenebilir. Vestel gerekli bildirimleri web sitesi
üzerinden duyuracaktır.
Vestel Puzzle NF655 EX Maya (20261860) buzdolabı ürünü ön siparişe özel, stoklarla sınırlı
indirimli fiyat olan “9999 TL” üzerinden sunulacaktır (Stok adedi : 100 adet). Tüketicilere iletilecek
indirim kodlarının, kodların tüketicilere gönderilmesi itibari ile 2 hafta geçerlilik süresine
sahiptir.Tüketicinin kampanya kodunu geçerlilik süresi içerisinde kullanmaması halinde, tüketici
kampanya ve indirim hakkını kaybedecektir.
Tüketicinin satın aldığı ürünün yerine farklı renk veya farklı ürün talep etme hakkı
bulunmamaktadır. Revizyonlu ürünler kampanyaya dahil değildir. “Vestel.com.tr” üzerinden ürün
satın alırken yapılan usulüne ve koşullara uygun satın alımlar geçerli kabul edilecektir. Vestel
Ticaret A.Ş. kampanyayı iptal etme, değişiklik yapma ve kampanya şartlarını, geçerlilik tarihlerini
değiştirme hakkını saklı tutar. Mücbir sebep halleri saklıdır.Vestel kötü niyetli olarak veya
sahtekarlık, dolandırıcılık yapıldığı şüphesi bulunan ve kampanyaya katılım gerçekleştirdiği tespit
edilen katılımcıların Kampanya’dan faydalanma haklarını iptal etme hakkına sahiptir. Bu
indirimden faydalanılarak alınan ürünlerde iade kabul edilmeyecektir (Tüketicinin Korunması
Hakkındaki Kanun’dan doğan istisnalar hariçtir.) Başka bir kampanya ile birleştirilemez.
Tüketiciler, kampanyaya katılarak, bilgilerinin Vestel Gizlilik Politikası’na uygun olarak elde
edilmesini/toplanmasını, kaydedilmesini ve ilgili faydaların yerine getirilmesi amacıyla 3. kişilerle
paylaşılmasını, aktarılmasını kabul ederler.
Kampanya hakkında sorularınız için 0 850 222 4 123 Vestel Müşteri Hizmetleri'ni arayabilirsiniz.
Güncel kampanya koşulları www.vestel.com.tr web sitesindedir.

