
Forum Fashion Week Kart Kampanya Koşulları  
 
• Kampanya 13 Ekim Cuma günü saat 10.00 itibarıyla baslayacaktır. 
• Ziyaretçiler sadece giyim, aksesuar, ayakkabı/çanta ve kozmetik kategorilerinde yer 
alan magazalardaki alısveris karsılıgı hediye kart kazanacaklardır. 
• Bu kategorilerdeki magazalara, vitrin camlarına yapıstırılmaları için Forum Fashion 
Week Kart stiker’ı AVM yönetimi tarafından dagıtılacaktır. 
• Kampanya kapsamında Forum _stanbul’da geçerli magazalardan aynı gün maksimum 
tek _s ile yapılacak olan 150 TL-249 TL alısveris karsılıgı 25 TL, 250 TL-499 TL alısveris 
karsılıgı 50 TL, 500 TL ve üzeri alısveris karsılıgı 100 TL para yüklü Forum Fashion Week 
Kart’ı hediye edilecektir. 
• Kampanyaya katılacak ziyaretçi; aynı gün içinde maksimum bir defa, kampanya 
süresince 3 defa kampanyadan yararlanabilecektir. 
• Ziyaretçiler tarafından kazanılan hediye kartlar, alısveris merkezimizde yer alan 
mastercard ile uyumlu tüm magazalarda kullanılabilecektir. 
• Forum _stanbul Alısveris Merkezi Yönetimi ve magaza çalısanları kampanyaya 
katılamaz. Kampanyaya katılımları tespit edildigi takdirde, kazandıkları tutar iptal edilip 
gerekli islemler uygulanacaktır. 
• Kartlardaki yüklü hediye tutar, puan degildir; islem yaparken puan sorgulanmaz. 
• Kampanyadan yararlanmak için alısveris karsılıgı alınan _slerin, ziyaretçiler tarafından 
kampanya danısma noktasına getirilerek ibraz edilmesi gerekmektedir. 
• Kampanyaya katılmak isteyen ziyaretçiler, T.C. kimlik numarasını ibraz etmek ve data 
izin formunu imzalamak suretiyle kampanyadan yararlanabilir. 
• Forum Fashion Week Kart içindeki miktar, nakit paraya çevrilemez. 
• Kampanya hakkında bilgi almak isteyen herkes http://www.forumistanbul.com.tr/ web 
sitesini ziyaret edebilir. Forum Fashion Week Kart’ın içine yüklenen bakiyenin, Forum 
_stanbul Alısveris Merkezi’nin düzenleyecegi kampanyanın baslangıç tarihi itibarıyla 1 ay 
içinde kullanılması gerekmektedir. Tüm bakiyenin 1 ay içinde kullanılmaması durumunda 
bir sonraki ay 2 TL tutar “servis ücreti ve kullanım bedeli” olarak kart bakiyesinden 
otomatik olarak düsülecektir. 
• Kart içindeki miktar, tek seferde veya bölünerek farklı magazalarda kullanılabilir. 
• Kampanya stoklarla sınırlıdır (3000 adet). Forum _stanbul Alısveris Merkezi kampanyayı 
durdurma, sona erdirme ve kampanya kapsamında degisiklik yapma hakkını saklı tutar. 
• 18 yasından küçük olanlar kampanyaya katılamaz; katılmıs ve kazanmıs olsalar dahi 
ödül kazanamazlar. 
• Katılımcılar, kampanyaya katılmakla, isbu kullanım kosullarını okuduklarını, anladıklarını 
ve kuralları tamamen kabul etmis olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 


