Marmara Forum Sinema Kulübü
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10-24 Kasım 2017 tarihleri arasında aynı gün içerisinde yapılan tek seferde 500 TL ve
üzeri alışverişlerde 30 ardışık günlük Sinemia Premium üyeliği hediye edilecektir.
Marmara Forum kampanya koşullarını değiştirme ve belirtilen tarihlerden önce
bitirme hakkını saklı tutar.
Kampanya stoklarla sınırlıdır.
Kampanyaya Marmara Forum çalışanları ve mağaza çalışanlarıyla birinci dereceden
yakınları katılamazlar, katılmış olsalar bile hediyeleri verilmez. Suistimal yaptığı
belirlenen kişilerle ilgili hukuki süreç takibi başlatılacaktır.
1 kişi, kampanyadan aynı gün içerisinde en fazla 1 kez yararlanabilir. İki ve üzeri
hediye kazanımı için kampanya kapsamında farklı günlerde katılım sağlanması
gerekmektedir.
Hediye Sinemia Premium üyelikleri, zarfların içerisinde bulunan üyelik kodları ile
https://www.sinemia.com/hediye-aktivasyon web adresi üzerinden (hediye edilen
kişi tarafından) oluşturulabilir. Sinemia Premium üyeliğinin aktive edilmesi
sonrasında, Sinemia mobil uygulamasından check-in işlemi yapıp
(uygulama ekranında yönlendirdiği şekilde) ekranı görevliye gösterip, filminizi
izleyebilirsiniz. Ayrıca, Sinemia Kart’ı normal bir banka kartı gibi kullanarak da bilet
alabilirsiniz.
Sinemia Premium ile 30 ardışık günlük hediye süresi boyunca sadece Marmara
Forum’da Sinemia Premium kullanım şartlarına uygun olarak (2D, 3D, 4DX ayrımı
olmaksızın) tüm seanslarda geçerli sınırsız sinema bileti alınabilmektedir.
3D gözlük ücretleri de Sinemia Premium üyeliği kapsamında ücretsizdir.
Hediye Sinemia Premium üyelik süresi, hediye kodları ile üyelik oluşturulduğunda
başlayacaktır ve kullanım süresi üyelik başlatılan günden itibaren 30 ardışık gündür.
Hediye Sinemia Premium üyeliği 10/04/2018 tarihine kadar aktive edilmelidir.
Kampanyadan yararlanmak için; ADIDAS, ADL, AKER, ALTINYILDIZ, AMESTIST,
ARMAĞAN OYUNCAK, ATASUN OPTİK, BATİK, BENETTON, BERNARDO, BERSHKA,
BETA, BEYMEN BUSINESS, BIEV, B&G STORE, BLACKSPADE, BOYNER, CACHAREL,
CARTERS, CHAKRA, CLICK CLOCK, COLINS, COLUMBIA, ÇİFT GEYİK KARACA, DAGİ,
DAMAT&TWEEN, DECLAN, DEFACTO, DEICHMANN, DERİMOD, DESA, DIVARESE, D&R,
ECCO, EFOR, ELLE, ENGLISH HOME, FAİK SÖNMEZ, FLO, FLORMAR, FLUBBER, FOOT
LOCKER, FOREVER NEW, GANT, GAP, GOLDEN ROSE, GÖZ GRUP, GRATIS, GREYDER,
H&M, HOTİÇ, HUMMEL, INGLOT, İDİL BABY MAMINO, İKİLER, İNCİ, İPEKYOL, JACK &
JONES, JEANS LAB, JUMBO, KEMAL TANCA, KIEHL'S, KIP, KİĞILI, KOTON, KORKMAZ, KRC
ZÜCCACİYE,
LACOSTE,LC
WAIKIKI,
LEVI'S,
LOFT,
LOVE
MY
BODY,LTB,LUFIAN,MAC,MANGO,MARKS & SPENCER, MASSIMO DUTTI,MATMAZEL,
MAVİ, MEHMET TATLI KUAFÖR, MOTHERCARE, NETWORK, NEW BALANCE, NIKE, OLEG
CASSINI, OPMAR OPTİK, ORTOPEDIA, OXXO, OYSHO, ÖZDİLEK, PANÇO, PENTI,PIERRE
CARDIN, PULL&BEAR, PUMA, RAMSEY, REEBOK, ROSSMANN, SAAT&SAAT,
SAMSONITE, S&D, SEPHORA, SNEAKS UP, STEP HALI, STRADIVARIUS, SUNGLASS HUT,
SUPERSTEP, SUWEN, SWATCH, TANTİTONİ, TEFAL, TERGAN, THE BODY SHOP,
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TOYZSHOP, TWIST, US POLO, VEKEM, VICCO, WAWA HOUSE, W COLLECTION,
WATSONS, YARGICI, YATAŞ, YVES ROCHER, ZARA, ZARA HOME mağazalarından yapılan
alışveriş fişlerinin kampanya başvuru noktasına ibraz edilmesi gerekmektedir.
Marmara Forum’da yer alan kampanya dahilinde adı geçen mağazalardan belirtilen fiş
tutarlarında alışveriş yapan müşteriler kampanya noktasına kişisel bilgilerini kayıt
ettirip fişlerini ibraz ederek ve o gün içerisinde SATIN ALDIKLARI ÜRÜNLERİ etiketleri
ile birlikte göstermeleri koşuluyla kampanyaya katılmaya hak kazanırlar.
Kampanyadan yararlanmak isteyen katılımcıların TC Kimlik numaralarını ibraz etmeleri
ve izinli iletişim bilgi formunu doldurmaları gerekmektedir.
Kampanyadan yararlanabilmek için kampanya noktasına yapılan başvuru tarihi ile ibraz
edilen fiş tarihi aynı olmak zorundadır.
Asılları beyan edilmeyen fiş ya da faturalar, irsaliye ve fotokopiler geçerli değildir.
E fatura ile kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilen, ilgili e-faturanın basılı bir
nüshasını kampanya noktasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen mağazalar dışında yapılan alışverişler ile, tütün, alkol, tekel, altın
alışverişleri, her türlü hediye çeki/kartı ile yapılan alışverişler, sabit yada mobil telefon
veya internet fatura ödemeleri, TL/Dakika yüklemeleri, şans ve talih oyunları, alkollü
içecek alışverişleri, eczane ve döviz bürosu işlemleri ile kampanyadan yararlanılamaz.
Faturada belirtilen müşteri ismi ile kampanya noktasında faturayı ibraz eden kişinin
aynı olması zorunludur.
Kampanya kapsamında satın alınan ürünlerin iadesi Kampanya Katılım Koşullarına
tabi olup, kampanyalı ürünlerde nakit para iadesi alınamaz, karşılığı olan tutar bedeli
hediye çeki olarak paylaşılır.
Ticari faturalar kampanyadan yararlanamazlar.
Kampanya noktası çalışma saatleri 10.00-22.00 arasındadır. Bu saatler dışında işlem
alınmamaktadır. Son dakika yoğunluğuna kalınmaması için en geç 21.00’da başvuru
masasına müracaatta bulunulması önerilmektedir.
Hediye kartın çalınması yada kaybolması durumunda sorumluluk kart sahibine aittir.
Karttaki ücretsiz sinema hakkı başka bir karta devredilemez veya içindeki kullanım iptal
edilemez.
Marmara Forum kampanya kurallarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Kampanyaya katılan herkes bu koşulları kabul etmiş sayılır.
Daha fazla bilgi için www.marmaraforum.com.tr, sosyal medya sayfaları ve
kampanya danışma noktasını ziyaret edebilirsiniz.

Marmara Forum Sinema Klubü
Kristal Kamera Kısa Film Yarışma Galası’na
Davet Kazanım Koşulları:
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Kristal Kamera Kısa Film Yarışma Galası’na davetiye kazanacak ziyaretçilerimiz 10-24
Kasım tarihleri arasında 500 TL ve üzeri alışveriş yaparak kampanyaya katılan
50’inci,100’üncü, 150’inci, 200’üncü, 250’inci, 300’üncü, 350’inci, 400’üncü, 450’inci,
500üncü müşteriler olarak belirlenecektir.
Gala katılım ödülü 10 adet çift kişilik davetiye ile sınırlıdır.
Davetiye kazanan şanslı müşteriler en geç 26 Kasım 2017 tarihinde Marmara Forum
sosyal medya ve web sitesinden açıklanacaktır.
Galaya kesin katılım gösterecek kişilerin takım elbise, smokin, gece kıyafeti ve benzeri
kıyafet koduna uygun giyinmeleri gerekmektedir. Uygun kıyafet ile katılım
göstermeyen kişiler galaya alınamayacaktır.
Kristal Kamera Kısa Film Yarışma Galası 28 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylı bilgi için Marmara Forum web sitesi, sosyal medya sayfaları ve kampanya
katılım noktasına başvurabilirsiniz.

