SEVGİLİLER GÜNÜ PARAM KART KAMPANYA KOŞULLARI
 Kampanyaya 01 – 17 Şubat 2019 tarihleri arasında en fazla 2 (iki) fiş/faturada toplam 300 TL
ve üzeri alışveriş yapan ForumBoxlılar katılabilir.
 Her bir fiş/fatura için, tek seferde yapılması gereken minimum alışveriş limiti 100 TL’dir.
 100 TL ve üzeri olmayan herhangi bir fiş/fatura ile kampanyaya katılım sağlanamaz.
 ForumBoxlı değilseniz uygulamasını ücretsiz olarak Google Play ya da App Store’dan indirin.
 Tekel ürünleri, kontör/TL, tütün ve yan mamüller, altın, mücevher alışverişleri ile
hipermarketten yapılan alışverişlerde geçerli değildir.
 Mali değeri olmayan belgeler ile fiş/fatura dışındaki (tahsilat makbuzu, sipariş fişi) belgeler
geçerli değildir.
 Harcama belgeniz ile birlikte alışverişinizi onaylatın.
 Kart ile yapılan harcamalar için:
Kullanıcıların kredi kartı ile yapılan harcamalarını onaylatmak için fatura beyanına
ilave olarak sliplerini beyan etmelidir. Beyan edilen fatura üzerinde yazan ad-soyad
bilgisi ile ödeme yapılan kart üzerinde yazan ad-soyad bilgisi aynı olmalıdır.
 Nakit harcamalar için:
Fişlerini ya da nakit harcamaya istinaden e-fatura düzenlenmişse, faturaları ile birlikte
bilgi fişlerini beraberinde getirmeleri gerekmektedir.
 ForumBox kullanım koşulları ile ilgili detaylı bilgiye uygulama içindeki bilgilendirme kısmından
ulaşabilirsiniz.
 Her kullanıcı kampanyadan bir kez faydalanabilir.
 ForumBox Puanı kazanılmış fişler kampanyaya dahil edilemez.
 “Sevgililer Günü Param Kart” kampanyasından faydalanan kullanıcılar, kampanyadan
faydalanmak üzere onaylanan fiş/faturalarından ForumBox Puan kazanamayacaktır.
 Tek ya da iki belgede, fiş/fatura toplamı 300TL’yi aşması halinde, aşan kısım için dahi
ForumBox Puan kazanımı sağlanamayacaktır.
 Kampanyaya Forum Bornova çalışanları (tedarikçi, taşeron ve mağaza çalışanları ile 1.
dereceden yakınları dahil) katılamaz.
 Harcamaların 01 – 17 Şubat 2019 tarihleri arasında onaylanması ve hediyelerin bu tarihler
arasında teslim alınması gerekmektedir.
 Kazanılan Param Kart’ların bakiyeleri sadece Forum Bornova bünyesindeki
mağazalarda
kullanılabilecektir.
Kartların
kullanılabileceği
mağazaların
forumbornova.com adresinde yayınlanmaktadır.

belirli
listesi

 Kampanyadan kazanılan kartın son geçerlilik tarihi 30 Haziran 2019'dur.
 Kampanya stoklarla sınırlıdır. Forum Bornova kampanya koşullarında ve hediyelerde
değişiklik yapma, stoklar tükendiğinde kampanyayı sonlandırma hakkına sahiptir.
 Kampanyaya katılan herkes tüm şartları okumuş, anlamış ve peşinen kabul etmiş sayılır.

