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NERF YAZ KAMPANYASI  

 

LEGAL METİN 

 

• 12 Haziran-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “NERF Yaz 

Kampanyası” (“Kampanya”) kapsamında seçili satış noktalarından veya elektronik 

ticaret siteleri üzerinden satın alacağınız NERF ve Super Soaker ürünlerinde ilgili satış 

noktası ve/veya elektronik ticaret siteleri tarafından belirlenecek oranda indirim 

uygulanmaktadır.  

 

• İndirim oran ve koşulları kampanyaya katılan seçili satış noktaları ve/veya elektronik 

ticaret siteleri tarafından belirlenmektedir.  

 

• Kampanya ilgili satış noktasındaki ürün stoklarıyla sınırlıdır. Kampanya stokların 

belirlenen tarihten önce tükenmesi halinde kendiliğinden ve belirlenen süresinden önce 

sonlanır. 

 

• Kampanya Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. (“Hasbro”) tarafından organize edilmiş 

olup Kampanya’ya konu satışlar seçili satış noktaları ve/veya elektronik ticaret siteleri 

tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 

• Kampanya’dan yararlanmak isteyen kişiler işbu kampanya koşullarını okumuş ve kabul 

etmiş sayılacaktır. 

 

• Katılımcının indirim tutarının parasal karşılığını talep etme hakkı bulunmamaktadır. 

 

• Online alışverişlerde siparişlerin teslimatı, satışı gerçekleştiren ilgili satış noktası 

tarafından yapılacak olup, teslimata yönelik Hasbro’nun herhangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. 

 

• Kampanya seçili satış noktaları ve elektronik ticaret siteleri ile sınırlı olup, seçili noktalar 

dışında yapılan alışverişlerde indirim uygulanmaması Hasbro’nun takdir ve 

sorumluluğunda değildir.  

 

• Kampanya kapsamında satın alınan ürün veya ürünlerin Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun hükümleri uyarınca herhangi bir sebeple iade edilmesi ve ücretinin geri 

alınması durumunda ürünün iadesi indirimli fiyat üzerinden gerçekleştirilmelidir. 

 

• Hasbro’nun her zaman, tek taraflı olarak Kampanya’yı sürekli veya geçici olarak 

durdurma, uzatma, kampanya koşullarında herhangi bir uyarı olmaksızın değişiklik 

yapma hakkı saklıdır.  

 

• Kampanya sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. 
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• İşbu Kampanya, başka kampanyalarla birleştirilemez.  

 

• Hasbro kötü niyetli olarak kampanyaya katılım gerçekleştirdiği tespit edilen 

katılımcıların ve sahtekarlık, dolandırıcılık yapıldığı şüphesi bulunan işlemleri iptal etme 

hakkına sahiptir. 

 

• Tüketiciler kampanyanın amacına uygun olarak Hasbro’ya ve ilgili satış noktasına 

ve/veya elektronik ticaret sitesine beyan ettiği bilgilerin elde edilmesini, toplanmasını, 

kaydedilmesini ve tüketici faydasının yerine getirilmesi amacıyla kampanyayı yürüten 

Hasbro ile paylaşılmasını ve aktarılmasını kabul eder. 

 

• Kampanya kapsamındaki ürünlerin özelliklerini incelemek ve ürünlerimiz hakkında 

detaylı bilgi için www.nerf.com.tr adresini ziyaret ediniz.  

 

 


