Pirelli 2020 Yaz Kampanyası
Sıkça Sorulan Sorular
1. Kampanyadan yararlanmak için lastiklerimi nereden almalıyım?
Kampanya Yetkili Satıcılarının listesine www.pirelli.com.tr kampanya web sayfasından
veya 0212 706 03 06 numaralı tüketici kampanya destek hattı üzerinde ulaşabilirsiniz.
2. Kampanyadan yararlanmak için hangi lastiği almalıyım?
Kampanya kapsamında seçili yetkili satıcılar ve alt satış noktalarından tek seferde 4 adet
Pirelli marka oto, SUV (4x4), hafif ticari araç yaz veya dört mevsim 17 jant ve üzeri lastik
satın aldığınız taktirde kampanyadan fayalanabilirsiniz.
3. 16 jant Pirelli marka lastik aldım kampanyadan yararlanabilir miyim?
Mevcut kampanyamız 17 jant ve üzeri lastiklerimizi kapsamaktadır. Pirelli olarak
tüketicilerimize fayda sağlamayı hedefleyen çeşitli kampanyalar gerçekleştirmeye
devam edeceğiz.
4. Yetkili Satıcımda kampanya kayıt zarfı bulunmuyordu ne yapabilirim?
Kampanya Yetkili Satıcılarında kampanya kayıt zarfı bulunmaması halinde, kampanya
danışma hattı olan 0212 706 03 06’yı Hafta içi (Pazartesi – Cuma) 9:00 – 17:00 saatleri
arasında arayarak konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Talebiniz işleme alınarak kampanya
kayıt zarfı gönderiminiz sağlanacaktır.
5. Kampanya motosiklet lastikleri için de geçerli midir?
Kampanyamız yalnıca oto, SUV (4x4), hafif ticari araç lastikleri için geçerlidir. Motosiklet
lastikleri kampanya kapsamı dışındadır.
6. Kampanya dahilinde içerisine akaryakıt yüklenen Opet Yakıt Puanları’ımı ne zamana
kadar kullanabilirim?
Kampanya kapsamında yüklenen akaryakıt promosyonlarının son kullanım tarihleri 30
Eylül 2020’dir. Bu tarihten sonra Opet Yakıt Puan’lar içerisinde bakiyesi bulunsa bile
kullanılamayacaktır.
7. Opet Yakıt Puanlarımın sadece bir kısmını kullanabilir miyim?
Opet Yakıt Puanlar bütün veya peyder pey olarak kullanılabilmektedir. Ancak yüklenen
tüm puanların 30 Eylül 2020 tarihine kadar kullanılması gerekmektedir.

8. Kampanya için ne zaman başvuruda bulunmam gerekiyor?
Opet Yakıt Puanları aktif hale getirmek için fatura tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
www.pirelli.com.tr adresine giriş yaparak kayıt işlemini gerçekleştirmeli ve başvuru
sürecinizi tamamlamalısınız.
9. Kampanya dahilinde şirket aracım için lastik satın aldım ve bu nedenle faturam şirket
adına kesildi kampanyadan yararlanabilir miyim?
Kampanyamız dahilinde şirket adına kesilen faturalarla kampanya başvurusunu
gerçekleştiren kişilerin farklı isim-soyisim, araç plakası, telefon numarası ve e-posta
adresi bulunması koşuluyla kampanyamızdan faydalanabilirsiniz. Her bir şirket
kampanyadan yalnızca 2 kez faydalanabilmektedir.
10. Cep telefonuma yüklenen Opet Yakıt Puanlarımı nasıl kullanabilirim?
Opet Yakıt Puanlarımınızı kullanabilmeniz için Opet veya Para sistemine kayıtlı Sunpet
istasyonlarına gitmeniz gerekmektedir. (Kampanyanın geçerli olduğu Opet ve Sunpet
istasyonları listesine www.opet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) Akaryakıt dolumu
öncesinde ödeme noktasına gitmeniz ve ödemenizi Opet Yakıt Puan karşılığında
yapmak istediğinizi söylemeniz gerekmektedir. Bu aşamada başvuruda belirttiğiniz cep
telefonu numarasın sizden istenecektir. Hattınız kullanıma açık bir şekilde yanınızda
bulunmalıdır.
11. Opet Yakıt Puanlarımı LPG’li aracım için kullanabilir miyim?
Opet Yakıt Puanlar yanlızca benzin ve motorin alımlarında kullanılabilmektedir.

