Gratis Kart bilgilerinizi güncellemek için tıklayınız !
KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI
Bu kampanya Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 21.09.2018
tarihli ve 40453693-255.01.02-E.9487 sayılı izni ile 01.10.2018 (Saat 00.01)- 30.10.2018 (Saat 23.59) tarihleri
arasında düzenlenmektedir. Kampanya tarihleri arasında, Türkiye genelinde 7889’a “GRATIS KAYIT” yazıp
ücretsiz kısa mesaj göndererek, gelen SMS içindeki linkten veya aynı SMS içinde gelen şifre ve cep telefonu
numarası ile www.gratis.com (ücretsiz) internet sitesi üzerinden giriş yaparak Gratis Kart bilgilerini eksiksiz
güncelleyen Gratis Kart üyeleri çekilişe katılmaya hak kazanacaklardır. (Kampanyaya katılım 1 çekiliş hakkı
ile sınırlıdır.) Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğunun ve yeterliliğinin ispatı katılımcının
sorumluluğundadır. Çekiliş 14.11.2018 tarihinde saat 10.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd.
Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Sütlüce Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen
herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Çekilişte 1 kişiye Samsung Galaxy S9 Plus 64 GB Cep
Telefonu (birim fiyatı 5.499 TL), 1 kişiye Samsung Galaxy J7 Pro 32 GB Cep Telefonu (birim fiyatı 2.199 TL),
1 kişiye Samsung Galaxy J6 J600 32 GB Cep Telefonu (birim fiyatı 1.949 T L ) v e rilecektir. K a mpanya
duyurularında kullanılan ikramiye görseli ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir.
Çekiliş sonuçları 20.11.2018 tarihinde Takvim gazetesi Türkiye baskısında yayınlanacaktır. Asil ve yedek
talihlilere taahhütlü posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Gratis İç ve
Dış Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya
bilinmiyorsa gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihlilerin 05.12.2018, yedek talihlilerin ise
20.12.2018 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileriyle info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217
41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım’ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Sütlüce Beyoğlu-İstanbul
adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve istenen belgeleri eksiksiz
teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kazanılan hak
devredilemez ve nakde çevrilemez. Bu kampanyaya Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon
Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. çalışanları, tüzel kişiler ile 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış
olsalar bile ikramiyeleri verilmez. KDV ve ÖTV dışında tüm vergi ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
Bu hususlar, piyango ile ilgili tüm duyuru ve basılı materyallerde yer alacaktır.Bu çekilişe katılan herkes
yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

