
Pirelli 2021 Yaz Kampanyası Katılım Koşulları 

 

Türkiye genelinde sadece kampanya uygulayıcısı olan Pirelli yetkili satıcıları veya alt noktalarından, 

kampanya tarihleri olan 05 Nisan 2021 – 05 Haziran 2021 tarihleri arasında kampanyaya dahil 17’’ jant 

ve üzeri Pirelli marka oto, SUV (4x4), hafif ticari araç yaz veya dört mevsim lastiği ürünlerinden tek 

seferde en az 4 (dört) adet satın alan ve Türkiye’de ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi 

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), 17’’ jant 

lastik alımlarına karşılık 300,00-TL (KDV dahil) veya 18’’ jant ve üzeri lastik alımlarına karşılık 500,00-TL 

(KDV dahil) satış noktası tarafından uygulanacak anında indirim kampanyasından (Kısaca “Kampanya” 

olarak bahsedilecektir) faydalanma hakkı elde edeceklerdir. 

 

1. Pirelli 2021 Yaz Kampanyası’ndan, Kampanya tarihleri olan 05 Nisan 2021 – 05 Haziran 2021  

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 yaz veya dört mevsim 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 faturaları 

düzenlenmeden önce  ilgili satış kanalı tarafından “Kampanya Kayıt Zarfı” teslim edilecektir. 

 

2. Tüketicilerin, indirimden faydalanma haklarını elde edebilmeleri için Kampanya Kayıt Zarfı 

içerisinde yer alan mektubun üzerinde bulunan 16 haneli Multinet Sanal Kart numarasını ve 

Güvenlik - CVV kodunu, Ad, Soyad, aktif olarak kullandıkları cep telefon numaralarını, e-posta, 

araç marka ve model bilgilerini www.pirelli.com.tr adresinde bulunan kampanyalar 

sekmesinde yer alan kampanya başvuru formuna girmeleri gerekmektedir. 

 

3. Bilgilerin girilmesinin ardından Tüketicilere, anında aşağıda gösterilen şekilde bir doğrulama 

SMS’i (SMS şifresi) gönderilecektir:  

Sayın “AD SOYAD”, satın almış olduğunuz Pirelli lastikleri için 1234567891012345 numaralı 
Multinet Sanal Kart’a ait SMS şifreniz:1234 
 

4. Kampanya SMS şifresinin tüketicinin cep telefonuna gönderilmesinin ardından, kampanya SMS 

şifresi kayıt sayfasındaki ilgili alana girilecek ve Multinet Sanal Kart’ların içerisinde bulunan 

bakiye aktive edilecektir. 

 

Kart blokesi açıldığında Tüketicilere, aşağıda gösterilen şekilde indirim tutarını bildiren SMS 

gönderilecektir: 

Sayın "AD SOYAD", satın aldığınız Pirelli lastikler için "1234567891012345" numaralı kartınıza 
"Tutar" TL indirim aktive edilmiştir. 
 

5. Kaydını tamamlayan Tüketicilerin indirimden yararlanabilmeleri için başvuru kayıtlarını 

tamamlamaları ile birlikte aktive edilmiş olan Multinet Sanal Kart’larının numaralarını ve 

Güvenlik - CVV kodlarını lastik alışverişi esnasında kampanya yetkilisi Pirelli satış noktasında, 

lastiklerin faturası oluşturulmadan önce yetkili satış görevlisine iletmeleri gerekmektedir. 



 
6. Aktive edilmiş Multinet Sanal Kart numarası yetkili satıcı tarafından webpos’a girilecek ve 

kampanya kapsamındaki indirim tutarı webpos’tan çekilecektir. İndirim tutarının webpostan 

çekilmesinin ardından indirim fatura tutarına yansıtılacak ve ödeme indirimli olarak 

yapılabilecekdir.  

 
7. Kampanya kapsamında indirim olarak yansıtılacak tutarın tamamı lastik alışverişinin yapıldığı 

ve kampanya katılım zarflarının tüketiciye teslim edildiği yetkili satış noktasında;  tutarın 

tamamı tek seferde webpostan çekilecek şekilde kullanılmalıdır. İndirim olarak yansılacak tutar 

farklı zamanlarda ve farklı satış noktalarında kullanılamaz. 

 

8. Kampanya, sadece kampanyaya katılan Pirelli yetkili satıcıları veya alt satış noktalarında geçerli 

olup, internet üzerinden online gerçekleştirilecek lastik alışverişleri kampanya kapsamı 

dışındadır. Kampanyaya katılan Pirelli yetkili satıcıları veya alt satış noktalarının listesine 

www.pirelli.com.tr kampanyalar sayfasından ulaşılabilecektir. 

 

9. Kampanyaya katılım, her bir tüketici için bir defa ile sınırlandırılmıştır, Dolayısıyla her bir cep 

telefonu ve e-posta adresi ile bir Multinet Sanal Kart numarası için aktivasyon yapılabilir.  

a. 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 olması veya aynı fatura 

içeriğinde birden fazla kampanya konusu ürün (4 adet lastik) olması halinde (örneğin; 

8 adet, 12 adet, 16 adet lastik vb…) bulunması veya yetkili satıcı ve alt satış 

noktalarından teslim edilen birden çok Kampanya Kayıt Zarfı bulunması halinde 

başvuruyu yapan tüketici isimleri birbirinden farklı olsa bile veya aynı cep telefonu 

numarası ile birden çok kampanyaya kayıt olunamayacağından ve tüketiciler 

kampanyadan sadece 1 (bir) defa faydalanabilecekleri için, aynı kişinin biri aşkın 

kampanya katılım başvurusunda bulunduğu durumlarda başvuru geçersiz sayılacaktır. 

  

b. 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. 

 

10. Kampanya’dan yararlanma hakkı; peşin, kredi kartı ya da diğer tüm ödeme şekillerinde 

geçerlidir.  

http://www.pirelli.com.tr/


 

11. Multinet Sanal Kart aktivasyonu doğrulama SMS şifresi olarak katılımcıların cep telefonlarına 

gönderilecek SMS’ler için katılımcıya herhangi bir ücret yansıtılmayacaktır. Sistem tarafından 

otomatik olarak gönderilecek SMS’lerin tüketicinin iletişim tercihlerinden kaynaklı olarak ilgili 

telefon numarasına ulaşmaması tüketicilerin kendi sorumluluğundadır. 

 
12. Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş., BA Life Pazarlama Reklam Organizasyon Tic. Ltd. Şti. ve Multinet 

Up Kurumsal Hizmetler A.Ş. çalışanları ile Pirelli Yetkili Satıcı ve alt satış noktası sahipleri ya da 

çalışanları, kampanyadan yararlanamazlar.  

 
13. 18 yaşından küçük olanlar bu kampanyaya katılamazlar. Pirelli ve BA Life Marketing, 18 

yaşından küçüklerin kampanyaya katılmalarından sorumlu tutulamazlar. 

 
14. Kampanyaya katılım için gerekli başvuru işlemleri akıllı telefon gibi mobil cihazlardan 

yapılabilmektedir. 

 

15. 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. Kampanya kapsamında fiyata yansıtılacak olan anında 

indirim Pirelli yetkili satıcıları ve alt satış noktalarının belirlediği perakende satış fiyatı 

üzerinden uygulanacaktır. Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. perakende satış fiyatının belirlenmesi 

sırasında doğabilecek anlaşmazlıklardan sorumlu tutulamaz. 

 

16. Kampanya’nın öngörülmemiş açıklarını 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 Multinet Sanal Kart aktivasyonları iptal edilebilecektir. Bu kişiler için her türlü 

yasal işlem başlatılma hakkı saklıdır. 

 

17. 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. 

 

18. Kampanya çerçevesinde tedarik edilecek Kampanya Kayıt Zarfı içerisindeki Multinet Sanal Kart 

numarası ile elde eilebilecek indirim tutarı hiçbir şekilde nakde/ödemeye/para iadesine 

dönüşemez ve/veya parasal karşılığı talep edilemez, satılamaz, ticarete konu edilemez, 

herhangi bir şekilde takas ve iade yapılamaz. 

 
19. Tüketicilerin söz konusu kampanyadan yararlanmak için paylaşmış oldukları kişisel bilgiler 

kampanya sahibi Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş., kampanyanın gerçekleşmesi için hizmet 

tedarik eden firmalar (bilhassa Multinet Up Kurumsal Hizmetler A.Ş. ve BA Life Pazarlama 

Reklam Organizasyon Tic. Ltd. Şti.) tarafından işbu kampanya kapsamı dahilinde işlenebilecek 

ve onayınıza tabi olarak Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.’nin yurtdışında bulunan ana ortağı ile 

paylaşılabilecektir.  



 

20. Tüketicilerin başvurular esnasında onay vermeleri halinde;  paylaşmış oldukları kişisel bilgiler  

kampanyanın sona erme tarihinden sonra düzenlenecek kampanya ve pazarlama 

faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla kullanılabilecektir. 

 

21. Kampanya şartlarına uymayan bir durum tespit edildiğinde, BA Life Marketing, Pirelli ve 

Multinet 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. 

 

22. 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 Pirelli’yi, BA Life Marketing'i, ve Multinet’i 

sorumlu tutamaz. Katılımcı bu halde, bu firmalardan herhangi bir tazminat veya sair ödeme 

talep etmeyeceğini gayrikabili rücu ile kabul beyan ve taahhüt ederler. 

 

23. Pirelli yetkili 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 Multinet Sanal Kart indirim promosyonlarının yerine yenisi 

verilmeyecektir. 

 

24. Pirelli, BA Life Marketing ve Multinet içinde bulunduğumuz Covit 19 pandemisi de dahil salgın 

hastalık, 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, tarihini erteleme ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. 

Promosyonların parasal karşılığı talep edilemez. 

 
25. Kampanya 3.000 adet 300,00 TL(KDV dahil)  ve 5.000 adet 500,00 TL(KDV dahil)  değerinde 

toplam 8.000 adet Kampanya Kayıt Zarfı stoku ile sınırlı olup, Pirelli ve Multinet  Kampanya’yı 

herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle iptal etme ve/veya kampanya koşullarını 

değiştirme hakkına sahiptir.  

 

26. İşbu Kampanya Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş adına BA Life Pazarlama Reklam Org. Ltd. Şti. 

tarafından yürütülmektedir. Kampanya ile ilgili tüm sorularınız ve detaylı bilgi talepleriniz için 

irtibat adres ve telefon numaraları aşağıdaki gibidir. 

 

BA Life Pazarlama Reklam Org. Ltd. Şti.  

Adres: Gayrettepe Mah.Yıldız Posta Cad.Yıldız Residence N:24 D:5 Beşiktaş / İstanbul 

İrtibat Numarası:  0212 963 78 68 

Hafta içi Pazartesi – Cuma / 9:30 – 17:00 (Türkiye Cumhuriyeti resmî tatil günlerinde danışma 

hattı hizmeti verilmemektedir.) 

 


