FORUMBOX 1500TL VE ÜZERİ HEDİYE KAMPANYA KOŞULLARI
• Kampanyaya, 1 Ocak 2022 tarihinden sonra, tek seferde 1500TL ve üzeri giyim, kozmetik ve ayakkabı (Adidas,
adL, Bambi, Benetton, Bershka, Beymen Club, Bisse, Brandy's, Cacharel, Calvin Klein, Calzedonia-Intimissimi,
Camper, Colin's, Dagi, Damat&Tween, Deichmann, Derimod, Desa, Diesel, Fenerium, Gant-Nautica-Super
Step, Gratis, Greyder, GS Store, Hotiç, İpekyol, Kiğılı, Koton, Lacoste, LC Waikiki, Levi's, Little Big, L'occitane,
M.A.C Cosmetics, Mango, Massimo Dutti, Mavi Jeans, Mudo, Network, Nike, Nine West, Oysho, Penti, Pierre
Cardin, Polo Garage, Pull&Bear, Sarar, Sephora, Shoebox, Skechers, Sneaks Up, Spazio, Stradivarius, The
Bodyshop, Tommy Hilfiger, U.S. Polo, Vakko, Vans-Timberland-The Northface, Victoria's Secret, Watsons, Yargıcı,
Yves Rocher, Zara) alışverişi yapan ForumBoxlılar katılabilir.
• Forum Bornova herhangi bir ön bilgilendirme yapmaksızın; kampanya koşullarında değişiklik yapma, stoklar
tükendiğinde kampanyayı sonlandırma hakkına sahiptir.
• Kampanyadan sadece ForumBoxlılar faydalanabilir. Müşteriler, ForumBox uygulamasını ücretsiz olarak
Google Play ya da App Store’dan indirerek ForumBoxlı olabilirler.
• Kullanıcılar kampanya süresince kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabilir.
• Alışveriş toplamında 1500TL tutarı aşan kısım için kampanyaya ekstra katılım hakkı sağlanamayacaktır.
• Tekel ürünleri, kontör/TL, tütün ve yan mamuller, altın, mücevher alışverişleri, 5M Migros Hipermarket ve
Media Markt’ten yapılan alışverişler kampanyada geçerli değildir.
• Ürün kurulum ve nakliye bedeli harcamaları kampanyaya katılım tutarına dahil edilemez. Kampanyaya dahil
edilmeyen, harcamaların bu kısımları için puan kazanımı da olmayacaktır.
• Mali değeri olmayan belgeler ve fiş/fatura dışındaki (tahsilat makbuzu, sipariş fişi, ödeme dekontu vb.) belgeler
kampanyada geçerli değildir.
• İade çeki, gider pusulası gibi daha önce yapılan bir alışveriş ile ilişkilendirilen belgeler fiş/fatura yerine
kullanılamaz.
• Beyan edilen fiş/fatura üzerinde yazan “hediye çeki” karşılığı olarak ürün alımı gerçekleşti ise ilgili belge
kampanya kapsamında kullanılabilir. Ancak sadece “hediye çeki” satın almak üzere yapılan harcamalar
kampanyaya dahil edilemez.
• Alışverişler katılımcı tarafından uygulamaya girilecektir.
• Katılımcı harcama belgesi ile birlikte alışverişini onaylatacaktır.
Kart ile yapılan harcamalar için: Kredi/banka kartı ile yapılan harcamalarınızı onaylatmak için fatura beyanına
ilave olarak sliplerinizi beyan etmeniz gerekmektedir. Beyan edilen fatura üzerinde yazan ad-soyad bilgisi ile
ödeme yapılan kart üzerinde yazan ad-soyad bilgisi mutlaka aynı olmalıdır.
Nakit harcamalar için: Fişlerinizi ya da nakit harcamaya istinaden e-fatura düzenlenmişse faturanız ile birlikte bilgi
fişlerinizi beraberinde getirmeniz gerekmektedir.
• Kampanyadan faydalanan kullanıcılar, onaylanan fiş/faturalarından ForumBox Puan da kazanabilecektir.
• Kampanyaya Forum Bornova çalışanları (tedarikçi, taşeron ve mağaza çalışanları ile 1. dereceden yakınları
dahil) katılamaz.
• Kullanıcı hediye stoklarına bağlı olarak, mevcut hediyelerden birini seçecektir. Hediyeler sadece Forum
Bornova’daki mazağalarda geçerlidir.
• ForumBox kullanım koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye uygulama içindeki bilgilendirme bölümünden ulaşabilirsiniz.
• Kampanyaya katılan herkes tüm şartları okumuş, anlamış ve peşinen kabul etmiş sayılır.

