
Kampanya katılım koşulları;

değerinde online alışveriş çeki

HEDİYE

200 
5.000TL+KDV tutarındaki 

Basic M 3 kA veya 6 kA otomatik sigorta ve 
Basic M kaçak akım koruma anahtarı alımlarınıza

• Kampanya 01.04.2022 – 30.11.2022 tarihleri arasında geçerli 
olacaktır.

• Kampanya ABB markalı Basic M otomatik sigorta ve kaçak 
akım koruma anahtarı alımları için geçerlidir.

• Belirtilen ürün gruplarından ve ABB Elektrik Sanayi A.Ş. 
partnerleri üzerinden yapılacak 5.000 TL + KDV tutarındaki 
alımlarda 200 TL değerinde online alışveriş çeki hediye 
edilecektir.

• Kampanyaya katılım Elektrik Tesisatım - Alçak Gerilim ürün ve 
sistemleri | ABB web sitesi üzerinde yer alan Sadakat 
Kampanyası Başvuru Formu üzerinden yapılacaktır. 

• ABB Elektrik Sanayi A.Ş. partnerleri 1 Mart 2022 Elektrik 
Tesisat Ürünleri fiyat listesinde belirtilen partnerlerdir. 

• Hediyeye hak kazanılması için sipariş girilmesi gereken 
kampanya alımlarında 1 Mart 2022 Elektrik Tesisat Ürünleri 
fiyat listesinde belirtlen ürün kodları ve liste fiyatları geçerli 
olacaktır. 

• KDV ve ÖTV’de oluşabilecek değişiklikler fiyatlara 
yansıtılacaktır. 

• ABB Elektrik Sanayi A.Ş. gerekli gördüğü hallerde kampanya 
için geçerli olan fiyat listesini değiştirmeye/güncellemeye 
yetkilidir.

• Kampanya hediyeleri stoklarla sınırlıdır.
• Siparişler ABB Elektrik Sanayi A.Ş. partnerleri üzerinden 

verilecek ve kampanya hediyelerinin teslimatı siparişin 
verildiği partner üzerinden yapılacaktır.

• Tüm hediyeler siparişlerin faturalanmasından sonra ve ABB 
Elektrik Sanayi A.Ş. partnerleri tarafından hak kazanan 
müşterilere teslim edilmeye başlanacaktır.

• Duyurusu ve bilgiledirmesi yapılan koşullara uyulmamasından 
kaynaklanan aksaklık ve hak ediş kayıplarında ABB Elektrik 
Sanayi A.Ş. mesuliyet kabul etmez.

• Hediyeler ürünün temin edildiği firma ve servislerin 
sorumluluğundadır.

• Kazanılan haklar sadece broşürde belirtilen hediyeler içindir. 
Değiştirilemez ve nakite dönüştürülemez. 

• Alt dağıtıcı ve bayi olarak adlandırılan firmaların bünyesindeki 
yetkili kişiler (sahip, ortak, hissedar, yönetici, çalışan vb.) 
dışındakiler kampanya hediyeleri ile ilgili hak 
kazanamayacaklardır.

• Mücbir sebeplerden dolayı hediye içeriği değiştirilebilir. 
• ABB Elektrik Sanayi A.Ş. bu kampanyanın uygulanması ile 

ilgili koşullar hakkında her türlü değişiklik yapmaya ve/veya 
gerekli görüldüğü hallerde kampanyayı uygulamadan 
kaldırmaya yetkilidir.

Online Alışveriş Çeki Detayları
• Kampanya katılım koşullarında belirtilen online alışveriş çeki 

Trendyol.com Cüzdan hediye çeki olarak tanımlanacaktır.
• Trendyol.com üzerinden yapılacak olan alışverişlerde 

kullanılabilir. 
• Kıymetli maden, dijital servisler (Netflix abonelikleri, oyun 

pinleri vb.) ve cep telefonları hariç tüm kategorilerde (Tredyol.
com Market ve Trendyol.com Yemek dahil) kullanılabilir. 

• Hediye çeki tutarı Trendyol Cüzdan’a aktarıldıktan sonra her 
alışverişte anlık olarak bakiye takibi yapılabilir.

• Birden fazla alışveriş için parçalı olarak kullanılabilir.
• Kullanılan hediye çeklerinin iptal/iade işlemleri Trendyol.com 

tarafından belirtilen koşullarında sağlanması durumunda yine 
Trendyol.com tarafından gerçekleştirilir.

• Kampanyalı ürünlerde ve indirimlerde de geçerlidir.
• 20 haneli kod olarak kullanıcılara iletilmek üzere SMS veya 

e-mail ile gönderilir. 
• Kullanıcı trendyol hesabına giriş yapar, cep telefonu numarası 

ile cüzdanını aktive eder, hediye kodu ile Trendyol Cüzdan’a 
bakiye yükler ve alışverişlerinde kullanmaya başlayabilir.

• Hediye çeklerinin kullanım süresi bir yıldır. Bu süreden sonra 
kullanılmayan kodlar geçerliliğini yitirecektir. Geçerliliğini 
yitiren kodlardan ABB Elektrik Sanayi A.Ş. sorumlu tutulamaz.

• Hediye çeklerinin kullanım kategorilerinin belirlenmesi yetkisi 
Trendyol.com’a aittir. Trendyol.com tarafından yapılacak 
değişikliklerde ABB Elektrik Sanayi A.Ş. sorumlu tutulamaz.

— 
ABB’den avantajlı kampanya
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