
Marmara Forum’dan 1 Milyon TL  10. Yıl Hediyesi  
Kampanya Kuralları 

 
1. Kampanya 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sadece Marmara Forum’dan yapılan 

alışverişlerde geçerlidir. 

2. Kampanya kapsamında, belirtilen tarihten itibaren Marmara Forum içinde yer alan 

mağazalardan 3 gün içinde tek seferde yapılan 1,000 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL yüklü 

Marmara Forum param kart hediye edilecektir.  

3. Kampanyadan faydalanmak için Marmara Forum mobil uygulamasını akıllı telefonunuza 

indirip üyelik oluşturduktan sonra, uygulama üzerinden fiş kaydı tarafınızca yapılmalıdır.  

4. Kampanyaya uygun bulunan alışveriş fişleri Marmara Forum tarafından sistem üzerinde 

onaylandıktan sonra danışma bankosundan kart hediyesi teslim alınabilir. 

5. Paramkart hediye kazanımı için TC kimlik numarası ibrazı Bankalar Arası Kart Merkezi 

tarafından zorunlu tutulmaktadır.  

6. Market, tütün, alkol, tekel, altın alışverişleri, her türlü hediye çeki/kartı, puan, bonus, takas 

ile yapılan alışverişler, sabit ya da mobil telefon veya internet fatura ödemeleri, TL/Dakika 

yüklemeleri, şans ve talih oyunları ve döviz işlemleri ile kampanyadan yararlanılamaz.  

7. Ticari faturalar kampanya dışında tutulacaktır. 

8. E-fatura ile kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilen, ilgili e-faturanın basılı bir 

nüshasını kampanya noktasında ibraz etmeleri gerekmektedir. 

9. Asılları beyan edilmeyen fiş ya da faturalar ile irsaliye ve fotokopiler geçerli değildir. 

10. Mobil uygulamadaki üye bilgileri ile faturada belirtilen müşteri ismi aynı olması zorunludur.  

11. Bir kişi günde 1 defa, kampanya süresinde en fazla 3 defa hediye kazanabilir.  

12. Kampanya stoklarla sınırlıdır.  

13. Günlük dağıtılacak hediye limiti 100 ile sınırlandırılmıştır.  

14. Kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz. Marmara Forum yönetim ve mağaza 

çalışanları kampanyadan yararlanamaz, katılmış olsalar dahi hediyeleri verilmez. 

15. Hediye kartın çalınması yada kaybolması durumunda sorumluluk kart sahibine aittir. 

Karttaki hediye tutarı başka bir karta devredilemez veya içindeki bakiye iptal edilemez. 

16. Detaylı bilgi için www.marmaraforum.com.tr  web adresini, Marmara Forum sosyal medya 

sayfalarını ve danışma noktasını ziyaret edebilirsiniz. 

17. Marmara Forum kampanya koşullarını ve süresini değiştirme hakkını saklı tutar.  

18. Kampanyaya katılan herkes bu koşulları kabul etmiş sayılır. 

http://www.marmaraforum.com.tr/

