
Nissan Türkiye UEFA Süper Kupa Finali - Servis Kampanyası Katılım Koşulları  

 
1. Bu kampanya NISSAN OTOMOTİV A.Ş. adına MPİ’nin 29.04.2019 tarih ve 

40453693-255.01.02-E.4095 sayılı izni ile ESTABOOM tarafından 
düzenlenmiştir.  

2. 01.05.2019, SAAT 09:00 – 15.06.2019, SAAT 19:00 tarihleri arasında Türkiye 
Nissan Otomotiv A.Ş.’ne ait tüm bayilerden periyodik bakım hizmeti alan tüm 
Nissan araç sahiplerine fatura bilgileri (fatura numarası, fatura tarihi, ad-soyad, 

telefon ve adres) üzerinden (her 1.000 TL’lik harcama için 1 çekiliş hakkı) 
çekiliş hakkı verilecektir.  

3. Talihliler 25.06.2019 tarihinde saat:14.30’da ESTABOOM REKLAM 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  

4. OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. - ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. 
ECZA SOK. POL CENTER NO:4 D:1 LEVENT İSTANBUL adresinde noter 

huzurunda halka açık olarak çekilişle belirlenecektir.  

5. Kampanya genelinde yapılacak olan çekilişte 5 kişi 100 Euro değerinde 14 

Ağustos 2019'da İstanbul Vodafone Arena Stadyumu’nda oynanacak UEFA 
Süper Kupa Final maçı bileti (Biletler talihli ile birlikte 2 kişiliktir. Bilet 

ikramiyesi, talihliler dışında başka bir kişi tarafından kullanılamaz, 
devredilemez, nakde çevrilemez. İstanbul’a kadar olan ulaşım ve şahsi 
harcamalar talihliye aittir), 100 kişi 31,68 Euro değerinde 2018-2019 sezonu 

Adidas UEFA Champions League resmi futbol topu ikramiyesi kazanacaktır.  

6. Kazanan talihliler, 28.06.2019 tarihli Birgün gazetesinde ilan edilecektir.  

7. Ayrıca, asil ve yedek talihlilere posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Postada 

meydana gelen gecikmelerden NISSAN OTOMOTİV A.Ş. sorumlu tutulamaz.  

8. 13.07.2019 mesai saati sonuna kadar başvurmayan asiller ile 28.07.2019 

mesai saati sonuna kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri verilmez.  

9. Kampanyaya katılım Türkiye ikametli T.C. vatandaşları için geçerlidir.  

10.Katılımda yer alan ad ve soyad bilgilerinin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı 
katılımcı sorumluluğundadır.  

11.İkramiye tesliminde fatura ibrazı zorunludur.  

12.Seyahat süresince talihlilerin ve yanında getirdikleri kişilerin başına gelebilecek 
herhangi bir olaydan Nissan Otomotiv A.Ş. sorumlu tutulamaz.  

13.Çekilişe NISSAN OTOMOTİV A.Ş. mensupları ve iş ortakları, bayi çalışanları, 
ESTABOOM REKLAM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. 

LTD. ŞTİ. çalışanları 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.  

14.Bu kampanyaya iştirak eden katılımcı; kazanması halinde kendisi ve eşlikçisinin 

muvaffakatname imzalamasını, KVKK kapsamında Nissan’ın resmi sosyal 
medya hesaplarından yapılacak iletişimlerde görüntü, ses vb. kullanımlarını ve 

diğer tüm kampanya şartlarını kabul etmiş sayılır.  
 


