Pirelli Yaz Kampanyası Katılım Koşulları
Türkiye genelinde sadece kampanya uygulayıcısı olan Pirelli yetkili satıcıları veya alt noktalarından,
kampanya tarihleri olan 1 Haziran 2020 – 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında kampanyaya dahil 17 jant
ve üzeri Pirelli marka oto, SUV (4x4), hafif ticari araç dört mevsim veya yaz lastiği ürünlerinden tek
seferde en az 4 (dört) adet satın alan ve Türkiye’de ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi
tüketiciler (gerçek kişi tüketicileri ve aynı zamanda tüzel kişi adına düzenlenmiş olmakla tüzel kişi adına
kampanyadan faydalanacak olan tüzel kişi çalışanı gerçek kişi tüketicileri ifade eder) , iş bu Kampanya
Katılım Koşullarını okuyup kabul etmek ve bu koşullara uygun olarak kampanya katılım başvurusunda
bulunmaları şartı ile 17 jant lastikler için 250,00-TL (KDV dahil) veya 18 jant ve üzeri lastikler için
400,00-TL (KDV dahil) değerinde Opet Yakıt Puan promosyonundan ve neticeten Pirelli Yaz
Kampanyası’ndan (Kısaca “Kampanya” olarak bahsedilecektir) faydalanma hakkı elde edeceklerdir.
Kampanya aşağıdaki koşulları kapsar ve katılımcılar kampanyaya katılmadan evvel bu koşulları
eksiksiz okuyup, kabul ettikleri takdirde kampanyaya katılmakla mükelleftirler. Bu halde, Tüketiciler,
kampanyaya katılım başvurusunda bulunmaları ile birlikte aşağıdaki koşulları peşinen kabul etmiş
sayılırlar. Tüketicilerin, iş bu Katılım Koşullarının herhangi birine veya sürelere uymaması, 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. Pirelli 2020 Yaz Kampanyası’ndan, Kampanya tarihleri olan 1 Haziran 2020 – 31 Temmuz
2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde sadece kampanya uygulayıcısı olan Pirelli yetkili
satıcıları veya alt noktalarından alınmak koşulu ile 17 jant ve üzeri Pirelli marka oto, SUV (4x4),
hafif ticari araç dört mevsim veya yaz lastiği ürünlerinden tek seferde en az 4 (dört) adet satın
alan, Türkiye’de ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi son tüketicilere (gerçek kişi
tüketicileri ve aynı zamanda tüzel kişi adına düzenlenmiş olmakla tüzel kişi adına kampanyadan
faydalanacak olan tüzel kişi çalışanı gerçek kişi tüketicileri ifade eder) , alışveriş akabinde ilgili
satış kanalı tarafından “Kampanya Kayıt Zarfı” teslim edilecektir.
2. Tüketicilerin, Kampanya Kayıt Zarfı içerisinde yer alan bilgiler neticesinde Opet Yakıt Puan
promosyonunu aktif hale getirmeleri için fatura tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
www.pirelli.com.tr adresine giriş yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri ve de aşağıdaki
başvuru adımlarını takip ederek başvurularını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
3. Tüketicilerin, www.pirelli.com.tr sayfası üzerindeki kayıt esnasında geçerli bir e-posta adresi
belirtmesi gerekmekte olup, belirtilen bu e-posta adresine, kampanya web sayfası linki
gönderilecektir.
4. Tüketicilerin, kendilerine e-posta yolu ile gönderilen bu linke tıklayıp yönlendirildikleri
kampanya web sayfasına giriş yaparak, “Kampanya Katılım Koşulları”nı ve “Kişisel
Verilerin Korunması Hakkında Kanun Bilgilendirme ve Onay Formu”nu okumaları,
burada yer alan önkoşulları kabul etmeleri durumunda, ana sayfa üzerinden başvuru formuna
ulaşmak sureti ile kendilerinden istenilen bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurarak,
1 Haziran 2020 – 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenmiş olan alışveriş faturalarını
sisteme yüklemeleri sureti ile başvurularını online olarak tamamlamaları gerekmektedir.
a. Gerçek kişi tüketiciler tarafından kişi adına düzenlenmiş alışveriş faturaları ile
yapılacak kampanya katılım başvurularında, Kampanya katılım başvurusunda
bulunacak kişinin, alışverişi gerçekleştiren tüketicinin bizzat kendisi olması gereklidir.

Bu çerçevede, kampanya konusu ürün alışveriş faturasının kampanya katılım
başvurusunda bulunacak tüketicinin bizzat kendi ismine 1 Haziran 2020 – 31 Temmuz
2020 tarihleri arasında düzenlenmiş olması gerekmektedir. Ürün alışveriş faturasının
Kampanya katılım başvurusunda bulunan tüketicinin bizzat kendi adına 1 Haziran 2020
– 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenmemiş olması halinde tüketici
kampanyadan faydalanamaz ve başvuruda bulunmuş ise başvurusu geçersiz sayılarak,
kendisine ilave bir hak tanınmaz.
b. Şirket adına düzenlenmiş alışveriş faturaları ile gerçekleştirilecek kampanya
katılım başvurularında ise, kampanya katılım başvurusunda bulunan kişinin
başvuruda bulunduğu şirket adına 1 Haziran 2020 – 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında
düzenlenmiş alışveriş faturalarını sisteme yüklememeleri, kendilerinden istenilen
bilgilerin tamamını veya bir kısmını eksik veya gerçeğe aykırı doldurmaları
durumunda, tüketicilere ilave bir promosyon hakkı tanınmayacaktır.
c. Başvuru formunda Tüketicilerden istenilecek olan bilgiler kampanya dahilinde iletişim
kurulması için gerekli olan iletişim bilgileri haricinde, Pirelli yetkili satıcı veya alt satış
noktaları tarafından kendilerine teslim edilen Kampanya Kayıt Zarfı’nda bulunan
promosyon numarası, lastik satın alım faturası ve Opet Yakıt Puan promosyonunun
yüklenmesi için gerekli olan cep telefonu numarası bilgileridir.
5. Tüketicilerin lastik satın alım faturası üzerinde yer alan tarihten itibaren 15 gün içerisinde
kampanya başvurusunda bulunmaları gerekmekte olup, bu sürenin sona ermesinden sonra
yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve Tüketiciler kampanyadan faydalanamayacaklardır.
a. Gerçek kişi tüketiciler tarafından kişi adına düzenlenmiş alışveriş faturaları ile
yapılacak kampanya katılım başvurularında, 1 Haziran 2020 – 31 Temmuz 2020
tarihleri arasında kampanyaya dahil ürünler çerçevesinde gerçekleştirilmiş alışverişe
istinaden alışveriş faturalarını sisteme yüklememeleri, alışveriş faturasının kampanya
katılım başvurusunda bulunan tüketicinin bizzat kendi adına düzenlenmemiş olması
veya kendilerinden istenilen bilgilerin tamamını veya bir kısmını eksik veya gerçeğe
aykırı doldurmaları halinde, kampanya katılım başvuruları geçersiz sayılacak ve
Tüketiciler kampanya katılım haklarını kaybedeceklerdir.
b. Şirket adına düzenlenmiş alışveriş faturaları ile gerçekleştirilecek kampanya
katılım başvurularında ise, kampanya katılım başvurusunda bulunan kişinin
başvuruda bulunduğu şirket adına 1 Haziran 2020 – 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında
düzenlenmiş alışveriş faturalarını sisteme yüklememeleri, kendilerinden istenilen
bilgilerin tamamını veya bir kısmını eksik veya gerçeğe aykırı doldurmaları
durumunda, tüketicilere ilave bir promosyon hakkı tanınmayacaktır.
6. Başvuruların online olarak kampanya düzenleyicisine ulaşması ile birlikte katılımcıların
başvuru formunda belirtmiş oldukları e-posta adreslerine başvurularının ulaştığına dair
bilgilendirme e-postası gönderilecektir.
7. Başvurular online olarak kampanya düzenleyicisine ulaştıktan sonra en geç 3 (üç) iş günü
içerisinde; değerlendirmeye alınacak,katılımcıların başvuru formunda belirtmiş oldukları cep
telefonu numaraları ve e-posta adreslerine başvurularının geçerli olup olmadığına ilişkin
bilgilendirme SMS’i ve e-postası gönderilecek ve akabinde geçerli başvurularda Opet Yakıt
Puanların harcanabilir olduğuna dair ikinci bir SMS gönderilecektir.

a. Geçerli olan kampanya katılım başvuruları çerçevesinde gönderilecek SMS ve e-posta
içeriğinde katılımcıların kampanya katılım başvurularının geçerli olduğu ve Opet Yakıt
Puan Promosyonlarının yüklemesinin ayrıca yapılacağının bilgisi yer alır.
b. Geçersiz olan kampanya katılım başvuruları çerçevesinde SMS ve e-posta içeriğinde
başvurunun geçersiz olduğu belirtilecek olup, kampanya düzenleyicisi ile telefon yolu
ile irtibata geçilerek detaylı bilgi edinilebilecektir.
i. Kampanyaya dahil ürün alışverişinin gerçekleştirildiği tarih, neticeten alışveriş
faturasının üzerinde yer alan tarihin Kampanya tarihleri olan 1 Haziran 2020
ile 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında olmaması durumunda başvurular
geçersiz sayılacaktır.
ii. Kampanya konusu ürün alışverişinin, kampanya uygulayıcısı olan Pirelli
yetkili satıcıları veya alt satış noktalarından gerçekleştirilmemiş olması
halinde, tüketiciler kampanyadan faydalanamaz, başvuruda bulunmuşlar ise
başvuruları geçersiz sayılır.
iii. Başvuru formunda belirtilen, kampanya dahilinde iletişim kurulmak için
gerekli olan öncelikle e-posta adresi ile cep telefon numaraların geçerli,
ulaşılabilir ve aktif olmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
8. Tüketicilere kampanya başvurularının geçerli olduğu bilgisinin iletilmesinin ardından hakediş
doğrultusunda yüklemesi yapılan Opet Yakıt Puanların kullanılabilir olduğunun bilgisi
verilecektir.
9. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler cep telefonu numaralarının Opet Petrolcülük
A.Ş. ile paylaşılacağını kabul etmiş sayılırlar.
10. Tüketicilerin Opet Yakıt Puanlarını Opet ve Paro pod kurulumu olan Sunpet istasyonlarında
harcayabilmesi için ödeme sırasında cep telefonu numarasını ve cep telefonuna gelen puan
harcama şifresini istasyondaki market görevlisine iletmesi gerekmektedir.Bu esnada yükleme
yapılan cep telefonu numarasına bağlı hattın aktif ve kullanılabilir olması gerekmektedir.
11. Tüketicilerin cep telefonlarına yüklenen Opet Yakıt Puan promosyonlarının son kullanım
tarihleri 30 Eylül 2020’dir. Bu tarihten sonra Opet Yakıt Puan’lar geçerliliğini yitirecek ve
kullanılamayacaktır.
12. Opet Yakıt Puanlar benzin ve motorin ürünlerinde geçerli olup, LPG’de geçerli değildir.
13. Opet Yakıt Puanları, yalnızca Opet ve Paro pod kurulumu olan Sunpet istasyonlarında
kullanılabilecek olup kampanya katılımına hak kazanan tüketiciler Opet Yakıt Puanların hangi
istasyonlarda kullanılabilir olduğu bilgisine www.opet.com.tr web sayfası üzerinden
ulaşabileceklerdir.
14. Kampanya katılımına hak kazanan gerçek kişi tüketicilerin Opet Yakıt Puan’larını
kullanabilmeleri için yakıt dolumu başladıktan sonra markete girdiklerinde market görevlisine
Cepten Tanıma üzerinden Opet Yakıt Puan ile ödeme yapacaklarını belirtmeleri ve cep telefonu
numarasına yüklü olan Opet Yakıt Puanları’nı aşağıda izah edildiği şekilde kullanmaları
gerekmektedir.
a. İstasyon marketindeki kasaya gidilerek market görevlisine Cepten Tanıma üzerinden
Opet Yakıt Puan ile ödeme yapılacağı belirtilmelidir.
b. Müşterinin cep telefonu numarasını market görevlisine söylemesi gerekmektedir.
c. Müşterinin cep telefonuna Opet Yakıt Puan harcatma şifresi gönderilecektir, müşteri
bu şifreyi market görevlisine söylemesi gerekmektedir.

d. Market görevlisinin, şifreyi Pod’a girmesi ile birlikte cihazdan çıkan ve tüketicilere
teslim edeceği mali değeri olmayan iki belgeden imzalanmış olan bir kopyası tüketici
tarafından pompa görevlisine iletilir ve işlem tamamlanır.
e. Kampanya Kayıt Zarfları’nın kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi, tahrip edilmesi
halinde tüketicilere ayrıca bir kayıt zarfı verilmeyecek ve yeni bir kod gönderimi
sağlanmayacaktır. Tüketici kendi kusuru sebebi ile vuku bulan bu zararlar sebebi ile
kampanya düzenleyicisi Hedef Direct, Pirelli veya Opet’ten hiçbir hak talebinde
bulunamaz.
15. Kampanya, sadece kampanyaya katılan Pirelli yetkili satıcıları veya alt satış
noktalarında geçerli olup, tüketiciler kampanyanın geçerli olduğu Pirelli yetkili satış
noktalarının listesine kampanya web sitesinden ulaşabileceklerdir, internet üzerinden online
gerçekleştirilecek lastik alışverişleri Kampanya kapsamı dışındadır.
16. Gerçek kişi tüketiciler tarafından kişi adına düzenlenmiş alışveriş faturaları ile yapılacak
kampanya katılım başvurularında Tüketiciler, kampanya ve neticeten promosyon hakkından
sadece 1 (bir) defa faydalanabilecek olup, birden çok kampanyaya dahil ürün alışverişi içerir
alışveriş fiş/faturası veya tek bir alışveriş faturası içeriğinde birden çok kampanyaya dahil olan
ürün alışverişi bulunması veya yetkili satıcı ve alt satış noktalarından teslim edilen birden çok
Kampanya Kayıt Zarfı bulunması veya aynı cep telefonu numarası ile birden çok kez
kampanyaya kayıt olunması halinde (başvuruyu yapan tüketici isimleri birbirinden farklı olsa
bile), tüketiciler kampanyadan sadece 1 (bir) defa faydalanabilecekleri için, aynı kişinin aşkın
kampanya katılım başvurusunda bulunduğu durumlarda başvuru geçersiz sayılacaktır.
17. Şirket adına düzenlenmiş alışveriş faturaları ile gerçekleştirilecek kampanya katılım
başvurularında ise, şirketler kampanyadan en fazla 2 kez faydalanabileceklerdir. Aynı şirket
faturası içeriğinde birden fazla kampanya konusu ürün (4 adet lastik) olması halinde (örneğin;
8 adet, 12 adet, 16 adet lastik vb…) tüketiciler aynı fatura ile iki defa kampanya katılım
başvurusunda bulunabilir. Fakat içeriğinde birden fazla 4 adet lastik ürünü bulunan aynı şirket
faturasına istinaden en fazla iki defa kampanya katılım başvurusunda bulunulabilir ve
başvuruda bulunacak tüketicilerin farklı kişiler olması, farklı e-posta adresi ve farklı cep telefon
numarası ile başvuruda bulunması gereklidir. Kısacası, içeriğinde birden fazla kampanya
konusu ürün bulunan şirket adına düzenlenmiş fatura ile 2 kez başvuru yapılabilir fakat farklı
e-posta adresi ve farklı cep telefonu numarası ile kampanya başvurusu gerçekleştirilmelidir.
Aynı kişinin, tek bir faturaya istinaden ikinci defa kampanya katılım başvurusu yapması halinde
yapılan ikinci başvuru geçersiz sayılacaktır.
Buna ek olarak, her bir şirket adına düzenlenen fatura ile, fatura içeriğinde birden fazla 4 adet
lastik ürünü bulunan (örneğin; 8 adet, 12 adet, 16 adet lastik vb…) en fazla iki defa kampanya
katılım başvurusunda bulunulabilir. Aynı şirket adına düzenlenmiş iki farklı fatura bulunması
halinde ise şirketlerin kampanya katılım başvuruları her halükârda 2 adet ile sınırlıdır.
18. Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. çalışanları ve Hedef Direct Pazarlama Reklam Organizasyon
Tic. Ltd. Şti. çalışanları, Pirelli Yetkili Satıcı ve alt satış noktası sahipleri ya da çalışanları,
kampanyadan yararlanamazlar.
19. 18 yaşından küçük olanlar bu Kampanya’ya katılamazlar. Pirelli ve Hedef Direct Marketing, 18
yaşından küçüklerin Kampanya’ya katılmalarından sorumlu tutulamazlar.

20. Kampanya’dan yararlanma hakkı; peşin, kredi kartı ya da diğer tüm ödeme şekillerinde
geçerlidir.
21. Kampanyaya katılım için gerekli başvuru işlemleri masaüstü bilgisayarlar ya da tablet, akıllı
telefon gibi mobil araçlardan yapılabilmektedir.
22. Pirelli kampanyaya konu olan ürünlerin sadece tavsiye edilen satış fiyatını belirler. Pirelli
Yetkili Satıcıları ve alt satış noktaları, lastikleri son kullanıcılara kendi belirleyecekleri
yeniden satış fiyatı üzerinden satmakta özgürdür.
23. Kampanya’da öngörülmemiş açıkları kullanarak, kendisine avantaj sağladığı tespit edilen
Pirelli Yetkili Satıcıları ve alt satış noktaları veya tüketiciler derhal kampanyadan men
edilecektir. Bu kişilerin elinde kampanya kapsamında Kampanya Kayıt Zarfı bulunması
durumunda bile Opet Yakıt Puanlarının aktivasyonu iptal edilebilecektir. Bu kişiler için her
türlü yasal işlem başlatılma hakkı saklıdır.
24. Kampanya Katılım Koşulları içerisinde yazılı bulunan koşullara aykırı davranışlar kötü niyetli
ve kural dışı davranış olarak kabul edilecektir. Söz konusu kötü niyetli ve kural dışı davranış
nedeniyle Pirelli yönünden maddi veya manevi bir zararın oluşması durumunda Pirelli
Otomobil Lastikleri A.Ş., tazminat talebi de dahil olmak üzere her türlü yargı yoluna başvurma
hakkına sahiptir.
25. Kampanya çerçevesinde tedarik edilecek Kampanya Kayıt Zarfı içerisindeki Opet Yakıt Puanı
hiçbir şekilde nakde/ödemeye/para iadesine dönüşemez ve/veya parasal karşılığı talep edilemez,
satılamaz, ticarete konu edilemez, herhangi bir şekilde takas ve iade yapılamaz.

26. Aksi Tüketiciler tarafından yazılı olarak bildirilmediği sürece; Tüketiciler’in söz konusu
kampanyadan yararlanmak için paylaşmış oldukları kişisel bilgilerin Pirelli ve Hedef Direct
tarafından işlenmesine, kendi iştirakleri arasında olmak üzere gerek yurtiçine, gerekse yurt
dışında transfer edilmesine onay vermekte olduğu kabul edilecektir.
27. Tüketicilerin başvurular esnasında onay vermeleri halinde; paylaşmış oldukları kişisel bilgiler
Kampanya’nın sona erme tarihinden sonra düzenlenecek kampanya ve pazarlama
faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla kullanılabilecektir.
28. Kampanya şartlarına uymayan bir durum tespit edildiğinde, Hedef Direct, Pirelli ve Opet söz
konusu promosyon haklarını kayıtsız şartsız iptal etme hakkını saklı tutar veya tüketicilerden
kampanyaya katılım için gerekli olan ürünlerin alışverişini ispatlayan faturanın aslını ibraz
etmelerini talep edebilir.
29. Tüketiciler, kampanyaya bağlı katılım esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek herhangi
bir sorundan, kendisinin her türlü ihmal ve kusurlarından kaynaklanabilecek maddi, manevi,
bedeni bir zarar veya ziyandan, çalıntı eşyadan, herhangi bir kaza veya benzeri bir zarar
görmesinden dolayı doğrudan veya dolaylı olarak Hedef Direct'ı, Pirelli’yi ve Opet’i sorumlu
tutamaz. Katılımcı bu halde, bu firmalardan herhangi bir tazminat veya sair ödeme talep
etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt ederler.

30. Yetkili Pirelli satıcıları veya alt satış noktaları tarafından teslim edilen Kampanya Kayıt
Zarfları’nın kaybolmasından gerçek kişi tüketiciler münhasıran sorumlu olup, kaybolan/zayii
olan veya geçerlilik süresi dolan Opet Yakıt Puan promosyonlarının yerine yenisi
verilmeyecektir.
31. Tüketicilerin kampanyadan faydalanabilmesinin ön koşulu, iş bu “Kampanya Katılım
Koşulları”nın ve Kampanya Web Sitesi’nde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması
Hakkında Kanun Bilgilendirme, Beyan ve Onay Formu”nun tamamını eksiksiz bir biçimde
okumak, anlamak ve kabul ediliyor ise kampanyaya katılım başvurusunda bulunmaktır.
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 varsayılır. Burada geçen kampanya
koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
32. Tüketiciler, iş bu kampanyaya katılım başvurusunda bulunmakla, Hedef Direct İletişim
Çözümleri Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (MERSİS NO:0461000588600019)
aracılığıyla Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. (MERSIS NO: 6447737966675636) tarafından
düzenlenen kampanya çerçevesinde, paylaştıkları bir takım bilgilerin (Ad, Soyad, telefon
numarası, e-posta adresi, araç plakası ve kampanya kapsamında sağlanmış olan sair kişisel
veriler) kampanya kapsamı ile sınırlı olarak ve gerektiğinde program ortakları ile
paylaşılabileceğini, toplanabileceğini, saklanabileceğini, depolanabileceğini, işlenebileceğini,
yurtiçi ve yurtdışına aktarılabileceğini kabul beyan ve taahhüt ederler. Bu halde tüketiciler,
kampanya web sitesinde yer alan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun
Kapsamındaki Haklarınız ile ilgili “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
KANUN BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU” nu okuyup online olarak onay vermeleri
akabinde kampanyaya katılmalıdır.
33. Pirelli, Hedef Direct ve Opet 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. Promosyonların parasal karşılığı
talep edilemez.
34. Kampanya 2.500 adet 250,00 TL, ve 3.500 adet 400,00 TL değerinde (KDV dahil) toplam 6.000
adet Kampanya Kayıt Zarfı stoku ile ile sınırlı olup, Pirelli ve Opet Kampanya’yı herhangi bir
zamanda herhangi bir nedenle iptal etme ve/veya Kampanya koşullarını değiştirme hakkına
sahiptir.
35. İşbu Kampanya Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş adına Hedef Direct İletişim Çözümleri
Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yürütülmektedir. Kampanya ile ilgili
tüm sorularınız ve detaylı bilgi talepleriniz için irtibat adres ve telefon numaraları aşağıdaki
gibidir.
Hedef Direct İletişim Çözümleri Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Adres: Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:16/1 Kat:8 Şişli İSTANBUL
İrtibat Numarası: 02127060826 / 02127060306
Hafta içi Pazartesi – Cuma / 9:00 – 17:00 (Türkiye Cumhuriyeti resmî tatil günlerinde danışma
hattı hizmeti verilmemektedir.)

