
PHILIPS SEPETİMDEKİ SES KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI 

 
Türkiye genelinde Kampanya uygulayıcısı olan Philips Yetkili Garantili Satıcıları ve online 

satış kanallarından, Kampanya tarihleri olan 14 Şubat 2020 – 31 Temmuz 2020 tarihleri 

arasında SHQ6500CL/00, TAUN102BK/00, TAUH202WT/00, TAUH202BK/00, 

SHB3075BK/00, SHB3075BL/00, SHB3075RD/00, SHB3075WT/00, TAUT102BK/00, 

SHB3175BK/00,  SHB3175WT/00, SHC5200/10, TASH402BK/00, TABH305BK/00, 

SHB2515BK/10, TAPH802BK/00 ve TAPH805BK/00 ürünlerinden birini satın alan, 

Türkiye'de ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi tüketiciler, 

www.sepetimdekises.com adresinde yer alan kampanya web sitesindeki iş bu Kampanya 

Katılım Koşullarına uygun olarak kampanya katılım başvurusunda bulunmaları halinde, 

Türkiye genelindeki Migros T.A.Ş. Mağazaları’nda (Migros Sanal Market ve Cash&Carry 

hariç olmak üzere) geçerli olup ve tek seferde kullanılabilecek olan KDV dahil 50,00-TL (Elli 

Türk Lirası) değerindeki hediye hakkı promosyonundan faydalanma hakkı elde edeceklerdir.  

 

Kampanya aşağıdaki koşulları kapsar ve katılımcılar kampanyaya katılmadan evvel bu 

koşulları eksiksiz okuyup, kabul ettikleri takdirde kampanyaya katılabilirler. Bu halde, 

Tüketiciler, kampanyaya katılım başvurusunda bulunmak ile birlikte aşağıdaki koşulları 

peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

 

Tüketicilerin, iş bu Katılım Koşullarının herhangi birine veya sürelerine uymamaları, eksik veya 

hatalı bilgi ve belge ibraz etmeleri halinde, yapılan kampanya katılım başvuruları geçersiz 

sayılır ve bu halde Tüketiciler kampanyadan faydalanamazlar, kendilerine ilave bir hak 

tanınmaz. 

 

1. Bu kampanya ile kampanya uygulayıcısı olan Philips Yetkili Garantili Satıcıları ve online 

satış kanallarından, Kampanya tarihleri olan 14 Şubat 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri 

arasında, yukarıda modelleri belirtilmiş olan Philips Kulaklık ürünlerinden satın alan gerçek 

kişi tüketicilere, işbu Kampanya Katılım Koşulları’na uygun olarak kampanya katılım 

başvurusunda bulunmaları şartı ile, hediye hakkı promosyonundan faydalanabileceklerdir. 

Bu çerçevede, kampanyaya dahil ürünlerden birini satın alan gerçek kişi tüketicilere KDV 

dahil 50,00-TL (Elli Türk Lirası) değerinde, Migros hediye çeki promosyonundan 

faydalanma hakkı tanınmaktadır.  

2. Sepetimdeki Ses Kampanyası, sadece yetkili mağazalardan  ve online satış kanallarından 

yapılacak kampanyaya dahil olan Philips Kulaklık modellerine ilişkin alışverişlerde 

geçerlidir. Bu satış noktaları ve Philips kulaklık modelleri haricinde yapılacak alışverişler 

kampanya kapsamında değildir.  

3. Tüketicilerin kampanyadan ve ilgili promosyonlardan faydalanabilmeleri için, alışveriş 

faturası adına düzenlenen gerçek kişinin, kampanya katılım başvurusunda bulunan kişi ile 

aynı olması gerekmektedir. Kısacası, kampanya konusu ürün alışveriş fiş/faturasında yer 

alan isim ile kampanya katılım başvurusunda bulunan kişiye ait ismin aynı olması 

gerekmekte olup, aksi halde tüketiciler kampanyadan faydalanamazlar ve bu yönde 

yapmış oldukları kampanya katılım başvuruları da, ilave hak verilmeksizin geçersiz sayılır.  

4. Tüketicilerin, Kampanya’dan faydalanabilmeleri için, satın aldıkları ürünlerin alışveriş 

faturalarının tarihi itibari ile 15 (onbeş) gün içerisinde (alışveriş fatura tarihi de dahil olarak 

hesap edilmek sureti ile) www.sepetimdekises.com adresinde bulunan kampanya web 

sitesine giriş yaparak, kampanya başvuru formuna ulaşmaları, kendilerinden istenilen 

http://www.sepetimdekises.com/
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bilgileri eksiksiz ve gerçeğine uygun olarak doldurmaları, “Kampanya Katılım Koşulları” 

ve “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Bilgilendirme ve Onay metni”ni 

okumaları ve alışveriş faturalarının fotoğrafını çekerek sisteme yükleyerek online olarak 

kampanya katılım başvurusunda bulunmaları gerekir. Başvuru sonrası 5(beş) iş günü 

içerisinde başvuru değerlendirilir tüketiceye bilgilendirme yapılır. Başvurusu başarılı olan 

tüketicilere alışveriş fatura tarihinden 30 (otuz) günlük süre bitimi sonrası 5 iş günü 

içerisinde hediye kodu iletilir. 

5. Tüketicilerin online olarak yapmış oldukları başvurular sonucunda, başvurularının 

kampanya düzenleyicisi olan BA Life’a ulaştığına dair bir bilgilendirme SMS’i iletilecektir. 

6. Tüketicilerin online olarak yapmış oldukları başvurular, kampanya düzenleyicisi olan BA 

Life’a ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirmeye alınacak olup, 

katılımcıların başvuru formunda belirtmiş oldukları cep telefonu numaralarına 

başvurularının geçerli olup olmadığına ilişkin bilgilendirme SMS’i gönderilecektir. 

a. Geçerli olan kampanya katılım başvuruları çerçevesinde alışveriş fatura 

tarihinden itibaren 30 günlük süre bitimi sonrası 5 iş günü içerisinde formda 

tüketiciler tarafından belirtilen cep telefon numaralarına KDV dahil 50,00-TL 

değerindeki Migros sanal hediye kodu SMS yoluyla iletilir.  Sanal hediye 

kodlarının kaybedilmemesinden ve muhafazasından Tüketici sorumlu olup, 

kodların kaybedilmesi halinde tekrardan kod iletilmeyecektir. 

b. Geçersiz olan kampanya katılım başvuruları çerçevesinde SMS içeriğinde 

başvurunun geçersiz olduğu belirtilecek olup, kampanya düzenleyicisi ile telefon 

yolu ile irtibata geçilerek detaylı bilgi elde edinilebilecektir.  

i. Ürün alışveriş fiş/faturalarında yer alan isim ile kampanya katılım 

başvurusunda bulunan kişinin aynı olmaması durumunda başvurular 

geçersiz sayılacaktır. 

ii. Ürün alışveriş fiş/faturaları tarihi itibariyle 15 günlük süre içerisinde 

gerçekleşmeyen başvurular geçersiz sayılacaklardır.  

iii. Ürün alışveriş fiş/fatura tarihi itibariyle 30 gün içerisinde ürün iadesi 

yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır. 

iv. Ürün alışveriş fiş/faturaların üzerinde belirtilmiş ve satın alınmış olan 

ürünler kampanyaya dahilindeki ürünlerden biri olmaması veya fiş/fatura 

kampanya dahilinde yetkili satış kanallarına ait olmaması durumunda 

başvurular geçersiz sayılacaktır.  

7. KDV dahil 50,00-TL değerindeki hediye hakkı promosyonu tek seferde kullanılmalıdır, 

bölünerek veya parçalı olarak kullanılamaz. İki alışveriş içerisinde bakiye devri yapılamaz. 

50,00-TL altında yapılan alışverişlerde kullanılan hediye kodları, 50,00-TL olarak tamamı 

kullanılmış olarak kabul edilir. Bakiyesi için para üstü, hediye çeki vb. talep edilemez. Bu 

tür alışverişlerden doğan hak kazanımdan Migros sorumlu tutulamaz.  

8. Başvuru doğrultusunda tüketiciye iletilen Migros’larda kullanılacak hediye haklarının 

geçerliliği 31 Aralık 2020 tarihinde sona erer. Belirtilen tarihten sonra promosyon hakları 

geçersiz olacak ve kabul edilmeyecektir. Geçerliliğini yitiren veya süresi geçen kodların 

iadesi veya değişimi mümkün olmayıp, yerine yenisi verilmez. 

9. Hediye kodlar, Sanal Market ve Cash&Carry hariç olmak üzere tüm Türkiye’de mevcut 

Migros mağazalarından yapılan tüm alışverişlerde ürün kısıtlaması olmaksızın geçerlidir. 

10. Hediye hakları karşılığı, nakit ödeme yapılmaz, promosyonlar nakde çevrilmez, hediye 

çeki verilmez. 



11. Sanal hediye kodu numarasının kaybedilmesi halinde yerine yenisi verilmez ve bu 

durumdan Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım Anonim Şirketi, Kampanya düzenleyicisi BA Life’ı 

ve Migros sorumlu tutulamaz. 

12. Sanal hediye kodu ile yapılan bir alışverişin iadesi durumunda nakit ödeme yapılmaz 

yerine aynı tutarda yeni alışveriş yapma hakkı verilir. 

13. Tüketiciler, kampanyadan ve neticeten kampanya çerçevesindeki hediye hakkı 

promosyonundan sadece 1 (bir) defa faydalanabilecektir. Ancak; tüketicinin, aynı 

alışveriş faturası/fişi içeriğinde olmak kaydı ile tek seferde birden çok kampanyaya dahil 

ürün alışverişinde bulunmuş olması halinde, aynı alışveriş faturası/fiş içeriğindeki ürün 

adedi kadar hediye hakkı promosyonu tüketiciye verilecektir. Bu durumda tüketicilerin elde 

edecekleri her bir 50,00-TL tutarındaki hediye hakkı promosyonları, Migroslar’da tek bir 

alışveriş içeriğinde birleştirilerek kullanılamaz. Değeri 50,00-TL olan her bir hediye hakkı 

promosyonunun ayrı ayrı alışverişlerde kullanılması mümkündür. Tüketiciler, ellerinde 

bulunan birden fazla hediye hakkı promosyonunu, farklı alışverişlerde kullanmak kaydı ile, 

aynı gün içerisinde kullanabilir.  

14. Tüketicilerin, kampanya tarihleri arasında birden çok kampanya konusu ürünü farklı 

zamanlarda satın alarak, birden çok alışveriş fatura/fişi ile kampanya katılım 

başvurusunda bulunmaları halinde, Tüketicilerin ilk başvuruları geçerli sayılacak ve 

akabinde gelen diğer başvuruları geçersiz kabul edilecektir. Kampanya sadece 

kampanyaya dahil olan ürünler için geçerli olup, iş bu katılım koşullarında yer verilen ürün 

ve modeller dışındaki ürünler kampanya kapsamı dışındadır.  

15. Kampanya sadece gerçek kişiler için geçerli olup, hangi nam altında olursa olsun adi 

şirket, şirket, dernek veya vakıf vb. tüzel kuruluşlar ve/veya iş ortaklıkları kampanyadan 

faydalanamaz, bu kuruluşlara ait faturalar ile kampanya katılım başvurusunda 

bulunulması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.  

16. Yapılan alışverişin iadesi veya kampanya kapsamında olan ya da olmayan bir ürün ile 

değiştirilmesi durumunda, kampanyadan faydalanma hakkı geçerliliğini yitirir ve 

promosyon hakkı kaydı iptal edilir. 

17. Tüketiciler, kampanya dâhilinde satın alınan promosyonlu ürünlerden kaynaklanacak 

hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek 

her türlü sorumluluk yaratacak halden kampanya düzenleyicisi BA Life’ın sorumluluğu 

olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek kampanyaya katıldığını bu konularda BA 

Life’ı kampanya kapsamındaki ürünlerden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı 

mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak 

halden gayrikabili rücu ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

18. Tüketiciler, kampanyaya bağlı katılım esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek 

herhangi bir sorundan, kendilerinin her türlü ihmal ve kusurlarından kaynaklanabilecek 

maddi, manevi, bedeni bir zarar veya ziyandan, çalıntı eşyadan, herhangi bir kaza veya 

benzeri bir zarar görmesinden, doğrudan veya dolaylı olarak BA Life Paz. Rek. Org. Tic. 

Ve Ltd. Şti. veya Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım Anonim Şirketi’ni sorumlu tutamazlar. 

Katılımcılar, bu halde, bu firmalardan herhangi bir tazminat veya sair ödeme talep 

etmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt ederler.  

19. Kampanya şartlarına uymayan bir durum tespit edildiğinde, Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım 

Anonim Şirketi ve BA Life söz konusu promosyonları kayıtsız şartsız iptal etme hakkını 

saklı tutar veya tüketiciden kampanyaya katılım için gerekli olan ürünlerin alışverişini 

ispatlayan fiş veya faturanın aslını ibraz etmesini talep edebilir. 

20. Kampanya katılım başvurusu yapmadan evvel tüm kampanya katılım şart ve koşullarını 

okuyup, anlayarak, eksiksiz olarak kabul ettiği takdirde kampanyaya katılması gerekmekte 



olup, tüketicilerin kampanyaya katılım başvurusunda bulunmaları halinde tüm kampanya 

şart ve koşulları okunmuş ve bu şartları peşinen kabul ettikleri var sayılır. Burada geçen 

kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. 

21. Kampanya düzenleyicisi firma ve Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım Anonim Şirketi savaş, 

deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak 

kaydı ile her türlü mücbir sebep sayılabilecek halin vukuu bulması halinde kampanyayı 

durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar. 

22. Tüketiciler, iş bu kampanyaya katılım başvurusunda bulunmakla, kampanya düzenleyicisi 

firma yani “BA Life Pazarlama Reklam Organizasyon Tic. Ltd. Şti” (MERSİS NO: 

0128043121400017) aracılığıyla Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım Anonim Şirketi  (MERSIS 

NO: 06230276343017) tarafından düzenlenen Kampanya çerçevesinde paylaştıkları bir 

takım bilgilerin (Ad, Soyad, Telefon Numarası ve kampanya kapsamında sağlanmış olan 

sair kişisel verilerin) kampanya kapsamı ile sınırlı olarak işlenebileceğini ve gerektiğinde 

program ortakları ile paylaşılabileceğini, toplanabileceğini, saklanabileceğini, 

depolanabileceğini, yurtiçi ve yurtdışına aktarılabileceğini kabul beyan ve taahhüt ederler. 

Ancak Müşteriler, Kampanya web sitesinde yer alan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu ve bu kanun kapsamındaki hakları ile ilgili “KİŞİSEL VERİLERİN 

KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİLGİLENDİRME, BEYAN ve ONAY FORMU” nu 

okuyup online olarak onay verdikleri takdirde kampanyaya katılabileceklerdir. 

23. Kampanya şartlarına uymayan bir durum tespit edildiğinde Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım 

Anonim Şirketi ve BA Life Paz. Rek. Org. Tic. Ve Ltd. Şti.  söz konusu promosyonlarını ve 

aktivasyon kodlarını kayıtsız şartsız iptal etme hakkını saklı tutar. 

24. Bu kampanya diğer kampanyalar ile birleştirilemez, promosyon hakları nakde çevrilemez, 

takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak veya herhangi bir hesaba ödeme olarak 

kullanılamaz, değişiklik talebinde bulunulamaz. 

25. Tüketiciler, Migros hediye çeki hakkı promosyonu bilgilerine kampanya web sitesi 

www.sepetimdekises.com ve BA Life tüketici danışma hattından ulaşabileceklerdir. 

26. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, başvuruları kabul edilmez ve geçersiz 

sayılır. 

27. Bu kampanya stoklar ile sınırlıdır ve hizmetin parasal karşılığı talep edilemez. 

28. Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım Anonim Şirketi ve BA Life Pazarlama Reklam Org. Tic. ve Ltd. 

Şti. Kampanya’yı belirtilen tarihten önce sonlandırma veya Kampanya koşullarında 

değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

29. Kampanya uygulayıcısı Philips Yetkili Garantili Satıcıları’na buradan ulaşabilirsiniz.  

Yetkili Kurum ve Tüketici Danışma Hattı: BA Life Pazarlama Reklam Org. Tic. Ve Ltd. Şti. 

Göktürk Merkez Mah. 2. Kartal Sok. G1 Konutları B Blok Kat: 4 D: 11 Eyüp/İstanbul İrtibat 

Numarası hafta içi Pazartesi – Cuma / 9:30 – 17:00 0212 963 21 61 (Türkiye Cumhuriyeti resmî 

tatil günlerinde danışma hattı hizmeti verilmemektedir.)  
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