Platinum Masa
Sinema Bileti Kampanyası Katılım Şartları
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Bu kampanya, 15 Ekim 2015-30 Kasım 2015 tarihleri arasında geçerlidir ve GC Yeme-İçme
Hizmetleri A.Ş. (“GastroClub”) tarafından düzenlenmektedir.
Kampanya dahilinde Platinum Masa mobil aplikasyonuna en az bir Afili Bonus Visa Platinum kredi
kartını ekleyenler ücretsiz olarak 1 (bir) adet sinema biletini aynı gün içerisinde “0(850)5400573”
numaradan gönderilecek SMS kodu ile almaya hak kazanacaktır.
Hediye olarak kazanılan sinema biletleri, 31 Aralık 2015 saat 23.59’a kadar tüm
Cinemaximum’larda özel film gösterimleri ve gala gösterimleri hariç, IMAX, IMAX 3D ve dijital 3D
dahil tüm filmlerde geçerlidir.
Sinema biletleri, 31 Aralık 2015 saat 23.59’a kadar kullanılmaması durumunda geçersiz olacaktır.
Sinema biletlerinin kullanımı için 1 adet kodun kullanım esnasında kart sahibi tarafından
Cinemaximum gişelerinde ibrazı şarttır.
1 adet sinema bileti kodu, Cinemaximum gişelerinde yer bileti ile değiştirilir ve her bir kod, tek
girişlik sinema bileti kazanma hakkı verir.
“1 adet sinema bileti kodu”nu elinde bulunduran kişi kullanabilir. 1 adet sinema bileti kodunun,
kodu kazanan kişinin bilgisi dışında üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde GastroClub ve
Visa’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
Kampanya, Telefon, Kiosk veya Internet üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli değildir.
Kullanıcılar “gönderilen kodları saklamak ile yükümlüdür, kaybolan veya silinen mesajlardan
GastroClub ve Visa sorumlu değildir.
Kullanıcıların iletişim ve diğer bilgilerini yanlış vermesinden kaynaklanan ve kampanyaya
katılmalarını engellemesi de dâhil olmak üzere her türlü aksaklıktan GastroClub sorumlu değildir.
Kampanya kapsamında ücretsiz verilen sinema kodları/biletleri üçüncü kişilere her ne şekilde
olursa olsun satılamaz, indirimli veya ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez,
herhangi bir promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz. Böyle bir durumda GastroClub
ilgili kampanyayı uygulamama hakkına sahiptir.
Kampanya süresince her bir Platinum Masa kullanıcısı tek bir kez kampanyadan faydalanabilir.
Bu kampanya ayrıcalığı paraya çevrilemez, başkasına devredilemez.
Hizmetin verilmesi sırasında yaşanabilecek teknik ya da lojistik sorun ve aksaklılardan GastroClub,
VISA ve iştirakleri sorumlu değildir.
Kampanyayı düzenleyen kuruluş, kampanya koşullarında değişiklik yapma ve istediği zaman
kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda yeni koşullar
http://www.gastroclub.com.tr/platinum-masa.htm sitesinde duyurulacaktır.
Detaylı bilgi için: visa.com.tr ve gastroclub.com.tr adresleri ziyaret edilebilir.
Kampanyaya katılan herkes kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır.
Kampanyayı düzenleyen kuruluş mükerrer veya kötü niyetli katılımları eleme hakkına sahiptir.
Kampanya boyunca, kampanya katılımlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde mobil ve/veya
bilgisayar teknolojilerini ve/veya başka unsuları kullanarak hile yaptığı tespit edilen katılımcının o
güne kadar olan bütün katılım verilerini ve kazandıkları indirimleri hiçbir uyarı yapmadan iptal
etme hakkını saklı tutar.
Sorular için: info@platinummasa.com

