30. YIL KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI
•

19.11.2020 - 06.01.2021 tarihleri arasında; Türkiye genelindeki tüm Metro mağazalarından tek seferde KDV hariç
300 TL ve katları tutarında (her 300 TL için bir çekiliş hakkı) alışveriş yapan Metro kart sahibi müşteriler bir kereye
mahsus olmak üzere www.metroisinmutfaginda.com internet sitesinde yer alan kampanya katılım formunu doldurarak
çekiliş kampanyasına katılabilirler.

•

Yapılacak KDV Hariç 300 TL ve üzeri alışverişlere karkas et*, alkol, tütün ve tütün mamülleri dahil değildir.

•

30.Yıl çekiliş kampanyasına katılım için, kişinin kampanya katılım formuna, öncelikle fatura üzerinde yer alan
8 haneli Metro müşteri numarasını ve fatura numarasını, sonrasında ise ekranda çıkan Metro veri tabanında kayıtlı cep
telefonları içinden seçeceği numaraya gönderilen doğrulama kodunu girmesi gerekmektedir.

•

Müşteri tarafından, kampanya katılım formu sadece bir kez, ilk KDV hariç 300 TL ve üzeri alışverişten sonra
doldurulacaktır. Bundan sonraki her KDV hariç 300 TL ve üzeri alışverişte müşteri, kampanya çekiliş hakkını otomatik
olarak kazanacaktır.

•

Aşağıdaki belirtilen durumlarda katılımcılara çekiliş hakkı verilmeyecektir:
- Ad soyad, unvan, 8 haneli Metro Grosmarket müşteri no bilgileri eksik veya kayıtlı olmayan
Metro Grosmarket kart sahibi müşteriler
- www.metroisinmutfaginda.com internet adresine giriş yaparak kampanya kaydı yaptırmayan müşteriler
- 18 yaşın altında olanlar
- Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizm. Tic. Ltd. Şti. çalışanları
- Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. çalışanları

•

Mevcutta Metro Grosmarket kart sahipliği yok ise, Metro Grosmarket mağazaları müşteri girişlerinden, 444 50 40 no.lu
Metro Çağrı Merkezi’nden, Metro Türkiye mobil uygulamasından (https://www.metro-tr.com/mobile-app), ve www.
metroisinmutfaginda.com adresinden ücretsiz olarak Metro Grosmarket kart temini yapılabilir. (ad, soyad, e-mail
adresi, telefon ve adres bilgileri verilerek)

•

Profesyonel müşteri numaraları ile yapılmış kampanya kayıtlarında, başvuru ticari unvan sahibi firma adına yapılacak
olup, ikramiye söz konusu firmanın yetkilisi tarafından alınabilecektir. (Firma yetkilisi, ilgili firmaya ait imza sirkülerine
göre yetkili çalışan veya resmi olarak yetkilendirilmiş kişi anlamındadır.)

•

Profesyonel müşteri numaralarını kullanarak bireysel alışveriş yapacaklarını kasalarda belirten müşterilerde, çekiliş
hakkı ticari unvan sahibi firma tarafından kazanılacaktır. Dolayısıyla, çekilişe bireysel olarak katılmak isteyen tüm
müşterilerin bireysel müşteri numaraları ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

•

Metro Grosmarket kart üyelik bilgilerinin güncelliğinin, doğruluğunun ve yeterliliğinin ispatı katılımcıların
sorumluluğundadır.

•

Kampanyaya katılan her müşterinin bir ikramiye kazanma şansı vardır. Yapılan çekilişte birden fazla ikramiye
kazanılması durumunda, kazanılan hediyelerden pahaca büyük olanı kazanılmış sayılacaktır.

•

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri, eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için
yeterli olacaktır.

•

İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV dışındaki vergi ve diğer yasal
yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

*Kampanyaya dahil olmayan karkas et kapsamında, et bölümünde satışa sunulan; Dana
Takım, Dana Kol, Dana Uzun But, Dana But, Dana Kısa But, Dana Pistole But, Dana OKKB
(Orta Kemikli Kısa But), Kuzu Karkas, Kuzu Kolsuz Gerdansız Karkas ürünleri bulunmaktadır.

