Kampanya, 11-27 Ekim 2019 tarihinde 10:00-22:00 saatleri arasında geçerlidir. Geçmiş tarihli fiş ya
da faturalar geçersizdir. Mali değeri olmayan belgeler (irsaliye vb.) ve/veya fiş/fatura fotokopisi ile
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Kocaeli ilindeki 41Burda Avm’de bulunan mağazalardan
11-27 Ekim 2019 tarihleri arasında alışverişin yapıldığı gün içerisinde Danışma noktasına başvuru
yapan tüketicilere; tek seferde 200 TL ve üzeri alışverişe 20 TL, tek seferde 400 TL ve üzeri
alışverişlere ise 50 TL yüklü Param Classic Kart hediye edilecektir. 41 Burda Avm içerisindeki
bankamatiklerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, her türlü hediye çeki ile yapılan alışverişler,
Mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, TL/DK yüklemeleri, şans ve talih oyunu harcamaları,
tütün ve tütün mamulleri, alkollü içecek alışverişleri ile 41 Burda içerisinde bulunan mağazaların
internet sitelerinden yapılan alışverişler (internet sitelerinden yapılan alışverişlere ait adrese veya 41
Burda Avm mağazalarından yapılan ürün teslimatı) kampanyaya dahil değildir. Alışveriş
fiş/faturalarını 41 Burda Danışma Noktası’na ibraz eden ve kampanya katılım formunu doldurmuş
olan tüketicilere sadece 41 Burda Avm içirisinde kampanyaya dahil edilmiş mağazalarda
kullanabilecekleri Param Classic Kart verilecektir. Danışma noktasında bulunan katılım formunu ve
cep telefonu numaralarının Turk Elektronik Para A.Ş. ile paylaşılabilmesi için Kişisel Verilerin
Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında hazırlanmış olan kampanya katılmı formunu da
imzalayarak eksiksiz doldurmaları zorunludur. Eksik ya da yanlış beyan edilmiş bilgilere sahip
tüketiciler 20 ve 50 TL yüklü kart kazansalar dahi haklarını kaybedeceklerdir. Tüketiciler verdikleri
bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumludurlar. Kampanya’ya sadece gerçek kişiler ve 18 yaşından
büyükler katılım gösterebilir. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılmış olsalar dahi kart verilemez.
Kampanyaya, aynı gün içinde yanlızca 1 kez, kampanya süresince bir ziyaretçi toplamda 17 kez kez
katılabilir. Kampanyaya katılım ve kart yüklemeleri için katılımcının üzerinde TC Kimlik numarasını
içeren kimlik ibraz etmeleri zorunludur. Kampanyaya katılan mağazalar değişiklik gösterebilir. Avm
katılımcı mağaza listesindeki değişiklik hakkını saklı tutar. Katılımcı mağaza listesi katılımcılara
Param Classic Kart ile birlikte kampanya kayıt noktasından verilecektir. Kaybolan kartlardan 41
Burda Avm sorumlu değildir. Yükleme yapılan Param Classic Kart’lar karşılığında nakit ödeme
yapılamaz. Söz konusu kartlara yüklenen bakiyeleri ATM’lerden nakit olarak çekemeyecek, bir başka
banka hesabına transfer edemeyecektir. Kart içine yüklenen 20 ve 50 TL tutarlar son kullanım tarihi
olan 18.11.2019 saat 22.00’a kadar kullanılabilecektir. Kampanyaya Saraybahçe Alışveriş Merkezleri
Ticaret Anonim Şirketi çalışanları, 41 Burda Avm mağaza çalışanları, yönetimi ve taşeron çalışanları
katılamaz, katılmış olsalar dahi çalışan olduklarının tespit edilmesi durumunda sahip oldukları kart
tutarı iptal edilecektir. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi www.41burda.com adresinden alınabilir.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında Aydınlatma ve Rıza Metni’ne
www.41burda.com adresinden ulaşılabilir. Kampanyaya katılım gösteren gerçek kişiler yukarıdaki
şartları kabul etmiş sayılırlar. 41 Burda kampanyayı durdurma, sona erdirme ve kampanya
kapsamında değişiklik yapma haklarını saklı tutar.

