
KAMPANYA KOŞULLARI: 
 

Bu kampanya SEY AVM INSAAT ANONIM SIRKETI adına MPİ’nin 24.02.2020 tarih ve 40453693-255.01.02-E.1769 sayılı 
ve 23.03.2020 tarih 40453693-255.01.02-E.2763 sayılı izni ile Hedef Çekiliş tarafından düzenlenmektedir.  01.03.2020 
saat 10:00 – 29.08.2020 22:00 tarihleri arasında, Adana ilinde bulunan SEY AVM INSAAT ANONIM SIRKETI ‘ne ait ESAS 
01 BURDA AVM içindeki mağazalardan (ESAS 01 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, 
restoranlardan/eğlence mekanlarında tüketilen alkollü içecek harcamaları, Mac Fit (Mars Sportif) faturası olmayan, 
özel ders ücretleri için kesilen fiş/faturalar (sadece Mac Fit (Mars Sportif) bünyesinden gelen fiş/faturalarda sadece 
üyelik satışları geçerlidir.) ile AVM içerisinde bulunan mağazaların internet sitelerinden yapılan alışverişler kampanyaya 
dâhil değildir) aynı gün içerisinde toplamda 150 TL ve katları tutarında (her 150 TL’ye 1 çekiliş hakkı) alışveriş yapıp 
fiş/fatura/e-faturalarıyla birlikte kampanya katılım noktalarına giden müşterilere üzerinde çekilişe katılım No, ad, 
soyad, adres, doğum tarihi, telefon ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar çıktısı verilecek (Kampanya bitiş 
tarihi 29.08.2020 saat 22:00 olup; E- fatura mükellefleri için son kayıt tarihi 30.08.2020 saat: 17.00’dir) şekilde 
sürdürülecektir. Talihliler, 05.09.2020 tarihinde saat 14:00’de, Esas 01 Burda AVM Zemin Kat, Ahmet Remzi Yüreğir 
Mahallesi Erdal Acet Cad No:1 Seyhan/ADANA noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecektir.  
Çekiliş sonucunda 1 kişi 481.600 TL 2020 Model BMW 520 i Sedan- Luxury Line Otomatik Vites ikramiyesi kazanacaktır. 
Kazanan talihliler 09.09.2020 tarihli Hürriyet Gazetesi (Çukurova-GAP eki) duyurulacaktır. Kampanya bireysel 
müşterilere yönelik olup tüzel kişiler kampanyaya dahil değildir. ESAS 01 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, 
restoranlardan/eğlence mekanlarında tüketilen alkollü içecek harcamaları, Mac Fit (Mars Sportif) faturası olmayan, 
özel ders ücretleri için kesilen fiş/faturalar (sadece Mac Fit (Mars Sportif) bünyesinden gelen fiş/faturalarda sadece 
üyelik satışları geçerlidir.) ile AVM içerisinde bulunan mağazaların internet sitelerinden yapılan alışverişler kampanyaya 
dâhil değildir. Kampanya bitiş tarihi 29.08.2020 saat 22:00 olup; E- fatura mükellefleri için son kayıt tarihi 30.08.2020 
saat: 17.00’dir. Kampanyaya katılım için mağazalardan alınacak fiş/fatura/e-fatura ile katılım yapılacaktır. Faturanın 
kayıt noktasına ibrazı zorunludur. Katılımcının soy isim ile fiş/fatura/e-fatura üzerindeki soy isim aynı olmalıdır. Farklı 
soyisimlerde ki fiş/fatura/e-fatura ile işlem yapılmayacaktır. Özel indirimli faturalarda, indirim sonrası tutar esas alınır 
ve bu tutara göre çekiliş hakkı verilir. Mali Değeri olmayan (Ödeme makbuzları, kredi kartı slibi, bilgi fişi, vs) belgeler 
veya fiş/fatura fotokopisiyle müracaatlar kabul edilmeyecektir. Kampanya katılımında, katılımcı tarafından belirtilen 
bilgilerin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcıların sorumluluğundadır. Katılımcılar fiş/fatura/e-fatura ibraz etmek 
suretiyle, bilgisayar çıktılarını kampanya süresi içerisinde alabileceklerdir. Türkiye’ de ikamet eden yabancı uyruklu 
kişilerin ikramiye tesliminde ikametgâh tezkeresi ibraz etmeleri zorunludur. Katılımcının ikramiye kazanması 
durumunda adres bilgileri, eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır. Kampanya 
tarihleri arasında alışverişlerini iptal veya iade eden müşterilerin çekiliş hakları iptal edilecektir. İkramiye tesliminde 
bilgisayar çıktısı ile birlikte işleme alınan fiş/fatura /e-fatura ibrazı zorunludur. Aksi halde kazanılan ikramiye teslim 
edilemez. E-fatura (e-arşiv faturalar katılımcının mail adresine gönderilmektedir) ile katılımda, sadece Esas 01 Burda 
AVM mağazalarından yapılan alışverişe ait e-faturanın bilgisayar görüntüsünün bastırılarak kayıt görevlisine ibrazı ve 
bir nüshasının çekiliş kayıt noktasına bırakılması şartıyla kampanyaya katılım yapılabilir. Kampanyaya SEY AVM İNŞAAT 
A.Ş. (ESAS 01 BURDA AVM) çalışanları, AVM bünyesinde yer alan tüm çalışanlar (Mağaza, Stant ve hizmet noktaları 
çalışanları), AVM LOJİSTİK TİCARET A.Ş. (Mall Lojistics ve Easy Point), Iss Proser Koruma ve Güvenlik Hiz. A.ş çalışanları, 
Iss Tesis Yönetim Hizmetleri A.ş çalışanları, As Adana Seyahat Turizm Akaryakıt İnşaat Sanayi Tic. A.ş Çalışanları, Hedef 
Çekiliş ve Org. Hiz. LTD. ŞTİ.  ve 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış 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. 

 

 

 

  


