YASAL METİN
Bu kampanya Setur Servis Turistik A.Ş. tarafından MPİ’nin 13.09.2018 tarih ve 40453693255.01.02/E.9099 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM tarafından düzenlenmektedir.
Setur Servis Turistik A.Ş. tarafından düzenlenen bu kampanyada; 15.09.2018 SAAT:00:01- 15.02.2019
SAAT:23:59) Kampanya tarihleri arasında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu
Katı Setur Duty Free mağazasından aynı gün içerisinde 50 EUR ve katları tutarında (her 50 EUR’ya 1
çekiliş hakkı) alışveriş yapan TC vatandaşı müşterilere fiş/faturaları üzerinde bulunan alfa numerik ve
tekrar edilemeyen şifreyi www.seturdutyfree.com (ücretsiz) internet sitesine girerek açılan kampanya
katılım formunda, şifre, ad,soyad,cep telefonu, fiş/fatura no ve tarih, adres bilgilerini giren katılımcılara
hak ettikleri kadar çekiliş hakkı verilecektir. *Fiş/fatura üzerinde tek şifre yer alacak olup sistem
tarafından otomatik olarak hak ettiği kadar çekiliş hakkı verilecektir.Çekiliş 21.02.2019 SAAT tarihinde
saat 11:00’de Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Toplantı Salonu, Eski Osmanlı Sk.
No:10/5 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır. İkramiye olarak; 1 kişi, 221.500,00 TL
değerinde 2018 MODEL FORD KUGA MCA TİTANİUM 1.5 TDCİ 120 PS PWS METALİK ikramiyesi
kazanacaktır. Kazanan talihliler 25.02.2019 tarihli Milliyet gazetesinde duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve
yedek talihlilere posta yoluyla tebligat yapılacaktır. 12.03.2019 tarihine kadar başvurmayan asillerle,
27.03.2019
tarihine
kadar
başvurmayan
yedeklere
ikramiyeleri
teslim
edilmez.
www.seturdutyfree.com internet sitesi katılımı ücretsizdir. Setur Duty Free mağazalarından yapılan
Alkol ve tütün ürünleri harcamaları kampanyaya dahil değildir. Mükerrer katılımlar elenerek, ilk
gönderilen şifre dikkate alınacaktır. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı
katılımcıların sorumluluğundadır. Katılımda şifre, ad-soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlar
çekilişe dahil edilmeyecektir. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya
bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır. İkramiye tesliminde Pos cihazlarından
üretilecek şifreli slip ve fiş/ fatura ibrazı zorunludur. Kampanya tarihleri arasında alış verişlerini iptal
veya iade eden katılımcıların çekiliş hakları da iptal edilecektir. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu
kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı zorunludur. Setur Servis Turistik A.Ş. çalışanları
ile 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez. İkramiyeye
konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer
yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Kampanyaya katılan herkes bu şartları kabul etmiş
sayılacaktır.

