Pringles ve Xbox Oyun Promosyonu 2020
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
S: Girmek için kaç yaşında olmam gerekiyor?
C: Bu promosyon yalnızca 18 yaş ve üzeri kişilere açıktır.
S: Katılımcı ülkelerden biri değilsem yine de bu promosyona katılabilir miyim?
C: Giriş, yalnızca katılımcı pazarlardan herhangi birinin 18 yaşında veya daha büyük sakinlerine
açıktır. Katılan piyasalar şunlardır; BAE, KSA, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Fas, Filistin ve Türkiye.
S: Promosyona nasıl katılırım?
C: Promosyona katılmak için, sadece bir kutu Pringles satın alın ve www.pringlesgamingmenat.com
adresindeki web sitemizdeki kutunun altında bulunan bilgilerinizi ve Parti Kodunu girin. Tam Şartlar
ve Koşullar için burayı tıklayın.
Suudi Arabistan Krallığında ise Satın Alma gerekli değildir.
S: Bu promosyon hangi ürünlerde bulunuyor?
C: Promosyon, tüm Pringles kutularında mevcuttur.
S: Yanlış ayrıntıları girdim - ayrıntılar gönderildikten sonra değiştirebilir miyim?
C: Maalesef, form gönderildikten sonra ayrıntıları değiştiremeyiz. Ancak, saatte 5 kereye kadar
yeniden giriş yapabileceğinizi unutmayın. Gönderiminizle ilgili sorun yaşamaya devam ederseniz
https://www.pringles.com/tr/contact-us.html adresinden bizimle iletişime geçin.
S: Kazanan olup olmadığımı ne zaman öğreneceğim?
C: Katılımcılar, dijital ödül veya 7 günlük Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine sahip olup olmadıkları
konusunda anında bilgilendirilecektir. Xbox Konsollarının kazananları, yarışma kapandıktan sonra
çekilişten sonraki 30 gün içinde iletişime geçilecektir.
S: 7 günlük Xbox Game Pass Ultimate üyeliği kazandım, nasıl talep edebilirim / aktif hale
getirebilirim?
C: 7 günlük Xbox Game Pass Ultimate üyeliğinin kazananlarına, tüm ayrıntılar ve doğru bir Toplu Kod
girildikten sonra, ödülün nasıl kullanılacağına ilişkin talimatların yanı sıra kodları doğrudan kayıtlı eposta adresine e-posta ile gönderilecektir. Üyelikle ilişkili tam şartlar ve koşullar için lütfen
www.xbox.com/gamepass adresini ziyaret edin.
S: Dijital Ödül kazandım, nasıl talep edebilirim / aktif olabilirim?
C: Ödülün nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar içeren Dijital Ödüller, tüm ayrıntılar ve doğru Parti
Kodu girildikten sonra doğrudan kayıtlı e-posta adresine e-posta ile gönderilecektir.
S: E-posta almadım, ne yapmalıyım?
C: Lütfen kayıtlı e-posta adresini kontrol ettiğinizden emin olun. Hala bir e-posta almadıysanız,
yardım için lütfen https://www.pringles.com/tr/contact-us.html adresinden destek ekibimizle
iletişime geçin.
S: Promosyon ne kadar sürüyor?
C: Promosyon 00:01 1 Eylül 2020 (GST) ve 31 ekim 2020 11:59 (GST) sona erer.
Ek destek ve sorularınız için lütfen https://www.pringles.com/tr/contact-us.html ile iletişime geçin.
Tam Şartlar ve Koşulları görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

