3M™ Silver Kampanyası Katılım Koşulları
•

3M Silver Kampanyası («Kampanya»), Topçu Yüzbaşı Sinan Eroğlu Cad., Akel
İş Merkezi, No: 6, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde mukim 3M Sanayi ve
Ticaret A.Ş. («3M») tarafından gerçekleştirilmektedir.

•

Kampanya, 20-09-2018 (00:01 TSİ) – 30-11-2018 (23:59 TSİ) tarih ve saatleri
arasında gerçekleştirilecektir.

•

Kampanya’ya sadece metal işleme yapan işletmeler ve kullanıcılar katılabilir.
Kampanya’ya 3M çalışanları ile 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar,
katılmış olsalar dahi hediyeye hak kazanamazlar ve 3M’in bundan dolayı
herhangi bir sorumluluğu doğmaz. Kampanya’ya Türkiye Cumhuriyeti
dışından katılımda bulunulamaz, bulunulsa da hediyeye hak kazanamazlar.
Kazanılan hak devredilemez, satılamaz veya nakde çevrilemez.

•

Kampanya süresi içerisinde çeşitli çevrimiçi platformlar üzerinde bulunan 3M
markalı Siver reklam bantlarına (banner) tıklayarak açılan sayfada istenen
bilgileri paylaşan ilk 500 kişiye 2.70€ piyasa değerindeki 3M markalı 115 mm
çaplı Silver taşlama taşı hediye olarak verilecektir.

•

3M, kazanan talihlilere hediyelerini teslim edebilmek için kazananlar ile 0850
622 24 15 üzerinden iletişime geçecektir. 3M, hediyenin gönderilebilmesi için
kazananlardan ad, soyad, doğum tarihi, adres ve cep telefonu bilgilerini
isteyecektir. 3M, iletişime geçtikten itibaren 3 (üç) gün içerisinde kazanan
talihliden gerekli bilgileri hiç alamaz veya eksik aldığı takdirde söz konusu
katılımcı hediye hakkını kaybedecektir. 3M bu durumda yedekler listesinden
sıradaki katılımcı ile iletişime geçebilecektir.

•

Kampanya süresince her katılımcı, sadece bir defa hediye kazanabilir.

•

Kazananların belirlenmesinde ve Kampanya ile bağlantılı uyuşmazlıklarda
münhasıran 3M ticari defter ve kayıtları esas alınacak ve kesin delil hükmünde
olacaktır.

•

Katılım Koşulları’nın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da
uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak
ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini
etkilemeyecektir.

•

Katılımcılar, Kampanya şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.
Katılımcıların, Kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve
değerlendirilmesi münhasıran 3M tarafından yapılacaktır. 3M, bu Katılım
Koşulları’nı gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin
değiştirebilir, münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Kampanya’yı
durdurabilir veya sonlandırabilir. Katılım Koşulları’ndaki değişiklikler, tüm
katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel
koşullar ve kuralları öğrenmek için 3M.com.tr/silver internet adresini düzenli
olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.

•

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiyi 0216 538 07 77 numaralı Danışma
Hattı’ndan öğrenebilirsiniz.

