Tam Şartlar ve Koşullar
*şartlar geçerlidir. Ayrıntılı şartlar ve koşullar

için www.pringlesgamingmenat.com adresine giriş yapin.
†Çıkış tarihi için. www.halowaypoint.com
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Bu şartlar ve koşullar, reklam veya tanıtım materyalleri dahil olmak üzere diğer
iletişimlerle herhangi bir çelişki veya tutarsızlık durumunda geçerlidir. Giriş
talimatları şartlar ve koşulların bir parçası olarak kabul edilir ve bu promosyona
katılarak tüm katılımcılar şartlar ve koşulları kabul eder ve bunlara bağlı kalır.
Lütfen bilgilerinizin bir kopyasını saklayın.
0178 - KELLOGG PAZARLAMA VE SATIŞ ŞİRKETİ (İNGİLTERE) LİMİTED - DUBAİ
ŞUBESİ,
Suite 1103, Park Place Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, 37328, Birleşik Arap
Emirlikleri
Telefon numarası: + 971 4 3326552
Anlaşma:
1. Pringles x Xbox MENAT promosyon 2020'ye (“Promosyon”) katılarak bu
Şartlar ve Koşullar'a (“Şartlar”) tabi olmayı kabul etmiş olursunuz.
Promosyon sadece katılımcı ülkelerde (burada ‘katılımcı ülkeler’ veya
‘ülkeler’ olarak anılacaktır) yani Türkiye'de geçerlidir.
Uygunluk:
2. Bu promosyona katılmaya hak kazanabilmek için, 18 yaş ve üzeri ve
katılımcı ülkelerden birinde bulunan yasal bir ikametgah veya vatandaş
olmanız gerekir.
3. Bu promosyon Kellogg Middle East ("Tanıtımcı") çalışanlarına,
temsilcilerine, veya yakın aile üyelerine ve arkadaşlarına, promosyon
gerçekleştirme ajansına, ortaklara, ana şirketlere, yan kuruluşlara, bağlı
kuruluşlara, ödül tedarikçilerine, reklam / promosyon ajanslarına veya

4.

5.
6.

7.
8.

tanıtımın geliştirilmesi, üretimi, uygulanması ile ilgili herhangi bir
kuruluşa açık değildir.
Bir Pringles satın almak için internet erişimi olan bir cep telefonuna veya
bilgisayara erişilmesi gerekir. Bu sadece bir çevrimiçi tanıtımdır, posta
veya telefon uygulaması yoktur.
Sadece resmi web sitesi ve giriş formu aracılığıyla girişler kabul
edilecektir.
Ana promosyon dönemi: promosyon 1 Eylül 2020'den 31 Ekim 2020'ye
kadar açıktır. Girişler promosyon döneminde her gün 00:01 ve 23:59
GST arasında yapılabilir.
Promosyona giriş için bir Parti kodu gereklidir.
Katılımcıların girmek için, aşağıdaki talimatları yerine getirmesi
gerekmektedir:
a) Bir Pringles satın alın ve
http://www.pringlesgamingmenat.com/ ("Web sitesi") tanıtım
web sitesini ziyaret edin.
b) İstenilen tüm bilgileri girerek açılır kutudan ikamet edilen
ülkenin seçilmesini sağlayarak Kellogg hesabına kaydolun.
c) c) Kapanış çekiliş tarihinde 23: 59'a kadar
www.pringlesgamingmenat.com web sitesinde kutunun altında
görünen (X XXXXXXXXXX XXXX XXXX) 19 haneli alfasayısal parti
kodunu girin. Bu tarih ve saatten sonra yapılan girişler geçerli
olmayacaktır;
d) Katılımcılar, 7 günlük Xbox Game Pass Ultimate aboneliği
kazanıp kazanmadıklarını anında öğrenecekler. Xbox Game
Pass Ultimate aboneliği kazanmayan tüm katılımcılara ücretsiz
bir dijital hediye talep etme fırsatı verilecektir (burada Xbox ve
Pringles markalı indirilebilir duvar kağıtları ve arka planlardan
oluşan "Dijital Hediyeler" olarak anılıyor).
Katılımcıların, parti kodlarını ve web sitesinde iletişim bilgilerini
(ad ve soyadı, e-posta adresi, posta adresi ve telefon numarası
dahil) girerken dikkatli olmaları önerilir. Promosyon sahibi,
katılımcılar tarafından yapılan yazım yanlışlarından ve yanlış
bilgilerden sorumlu değildir. Sadece talimatları izleyen doğru

girişler kabul edilecektir. Büyük ve küçük harflerin ikisi de kabul
edilecektir. Kuşkuya yer bırakmamak için, yazım hataları
çıkarılacaktır.

9. Katılımcılar, promosyon süresince saatte 5 girişle sınırlıdır. Ek girişler
geçersiz olacaktır ve katılımcının IP adresi son giriş zamanından itibaren
1 saatlik süre için engellenecektir.
Katılan Ürünler:
10. Aşağıdaki katılımcı Pringles * ürünleri ("Katılımcı Ürünler"), katılımcı
ülkelerdeki seçici katılımcı satış noktalarında mevcuttur:
• Tüm Pringles Kutuları
Ödüllüler:
11.Aşağıdaki ödüller kazanılabilir:
Xbox Game Pass Ultimate 7 günlük abonelik
Xbox Game Pass Utimate 7 günlük aboneliğinin kazananları, promosyon
web sitesi aracılığıyla derhal bilgilendirilecektir. Katılımcılar promosyon
süresi boyunca kişi başına en fazla 2 x 7 günlük Ultimate Game Pass
aboneliklerini kazanabilirler. Xbox Game Passes 31/01/2021 tarihine
kadar kullanılmalıdır. Otomatik olarak kullanıldığında, mevcut üyelikleri
kalan günlere göre dönüşüm oranıyla Xbox Game Pass Ultimate'a
yükseltir. Yeni sürüme geçtikten sonra, önceki üyeliğe geri dönüş
yapamazsınız. İnternet gereklidir
İndirilebilir duvar kağıtları şeklinde dijital hediyeler
Dijital hediyeleri kazananlar, promosyon web sitesi aracılığıyla anında
bilgilendirilecektir. Dijital Hediyeler doğrudan kayıtlı e-posta adresine eposta ile gönderilecektir. Verilen Dijital Hediyeler için herhangi bir
sınırlama yoktur.

12.Diğer Ödül Detayları:
12.1. 7 günlük Xbox Game Pass Ultimate aboneliğinin her ödülü şunları
içerir:
o Bir (1) x 7 günlük Xbox Game pass Ultimate abonelik kodu
a. 7 günlük Xbox Game Pass Ultimate'ı kullanma:
(i) www.xbox.com/gamepass sitesini ziyaret edin.
(ii) Xbox Live hesabınızı oluşturun veya giriş yapın
(iii)
“Şimdi Katıl " ı seçin
(iv)
"Katıl" seçeneğinin sağındaki "…" işaretini seçin
(v)
"Kodu Kullan" ı tıklayın
(vi)
Kodunuzu girin
(vii)
Kod kullanımını tamamlamak için "İleri" yi seçin
b. Abonelik kullanılmalı ve kod 31.01.21'ye kadar etkinleştirilmelidir.
c. Xbox One ve Windows 10 PC'de oyun oynamak için aktif bir Xbox Game
Pass Ultimate üyeliği kullanılabilir.
d. Xbox Game Pass Ultimate, konsol için Xbox Game Pass, bilgisayar için
Xbox Game Pass, Xbox Live Gold ve ek avantajlar içerir.
e. Xbox Game Pass Ultimate aboneliğini kullanmak, mevcut Xbox Live Gold
veya Xbox Game Pass üyeliğinizi otomatik olarak Xbox Game Pass
Ultimate'a, kalan günlere göre dönüşüm oranında yükseltir. Bunun nasıl
çalıştığını www.xbox.com/gamepass adresinden öğrenebilirsiniz.
f. İleride yapılacak herhangi bir kod kullanımı da dönüşüm oranına tabidir.
Dönüşüm oranı değişebilir.
g. Xbox Game Pass Ultimate'a yapılan tüm dönüşümler kesindir:
Dönüştürüldükten sonra Xbox Game Pass Ultimate üyeliğinizi önceki
üyeliğe geri dönüştüremezsiniz. Xbox Live Gold ve/veya Xbox Game
Pass'tan (Bilgisayar veya konsol için) dönüştürülen herhangi bir zaman
da dahil olmak üzere, bir seferde hesap başına en fazla 36 ay
kullanılabilir Xbox Game Pass Ultimate olabilir.
h. Oyun başlıkları ve sayısı zamanla ve ülkeye göre değişir.
i. Eklentiler, DLC, sarf malzemeleri, sanal para birimi veya abonelikler (ayrı
satılır) satın almadan önce size bildirilecektir: Üyeliğiniz sona ererse veya

bir oyun katalogdan kaldırılırsa, bu öğeleri kullanmaya devam etmek için
üyeliğinizi yeniden etkinleştirmeli veya oyunu ayrı olarak satın
almalısınız.
j. ISS ücretleri uygulanabilir.
k. Yaş kısıtlamaları geçerlidir.
l. Abonelik kodları diğer tekliflerle birleştirilemez ve nakit olarak
kullanılamaz.
m. İndirim teklifleri, lansmandan sonraki 30 gün içinde başlıkları hariç tutar
ve seçilen başlıklarla kullanılamaz.
n. Hizmet, özellikler ve gereksinimler değişebilir veya kaldırılabilir.
Microsoft Hizmet Sözleşmesi'ne tabidir (microsoft.com/msa).
o. Bilgisayar için: Uygulama indirme, Windows güncellemesi ve depolaması
gerekiyor (xbox.com/pcgamesplan).
p. Sistem gereksinimleri oyuna göre değişir; performans üst düzey
sistemlerle ölçeklenir.
12.3. Hem Xbox hem de Pringles'tan indirilebilir duvar kağıtları biçiminde
Dijital Hediyeler. Ödül belirlendikten sonra duvar kağıtları mikrosite
üzerinden indirilebilecek.
13.Ödüller rastgele verilir ve değiştirilemez.
14.Tamamen veya kısmen nakit veya başka alternatif ödüller mevcut değildir,
ancak kontrolün dışındaki koşullar olması durumunda, Promosyon sahibi,
Promosyon sahibinin takdirine bağlı olarak eşit veya daha büyük bir değere
sahip benzer bir ödülü değiştirme hakkını saklı tutar.
15.Ödüller tamamen veya kısmen devredilemez.

Kazanan Seçimi ve Bildirimi
16.7 günlük Xbox Game Pass Ultimate abonelikleri ve dijital indirmeler rastgele
dağırtılır ve katılımcılar hangi ödülü kazandıkları anında bilgilendirilecektir.
a. 7 günlük Xbox Game Pass Ultimate aboneliğinin kazananları, ödülün nasıl
kullanılacağına dair talimatların yanı sıra kodları e-postayla
gönderilecektir.

17.Ödülü almak için doğru kişisel bilgileri vermek kazananın
sorumluluğundadır. Promosyon sahibi, yanlış bilgilerin verilmesinden
kaynaklanan ödülün verilmemesinden sorumlu olmayacaktır.
18.Kazananlar, hiçbir tazminat ödemeden tanıtımda yer almaları istenebilir.
19.Kazananlar, Promosyonu kazananlara duyurmak için kazananların soyadını
ve ikamet ettiği ülkeyi kullanmasına izin vermeyi kabul eder. Kazananlar
soyadlarına ve ikamet ettikleri ülkeye itiraz edebilir veya
https://www.pringlesgamingmenat.com adresinden iletişime geçerek
yayınlanan bilgilerin azaltılmasını isteyebilir. Herhangi bir itiraz alınmadığı
takdirde, kazananın/kazananların soyadı ve ülkesi, Promosyonun
kapatılmasından bir ay sonra 4 hafta süreyle
https://www.pringlesgamingmenat.com adresinden iletişime geçerek
sağlanacaktır.
20.Herhangi bir bilgisayar arızası, virüs, hata, gecikme veya başka bir nedenden
dolayı Promosyon sahibine teslimat sırasında yanlış yönlendirilen, kaybolan,
geciken, hasar gören veya bozuk olan girişler veya talepler için hiçbir
sorumluluk alınamaz. Promosyon sahibi, başvurudaki talepte bulunan
tarafından Promosyon sahibine sağlanan yanlış veya doğru olmayan
bilgilerden sorumlu değildir.
21.Yasaların izin verdiği kadarıyla, Promosyon sahibi veya ilgili ebeveynleri,
bağlı şirketleri veya bağlı ortaklıkları, herhangi bir ödülün tanıtımına veya
kullanımına katılmanın bir sonucu olarak maruz kalınan veya devam eden
herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz.
22.Tamamen veya kısmen başka ödül alternatifleri yoktur. Promosyon sahibi
ile aksi kararlaştırılmadıkça nakit alternatifi mevcut değildir. Belirtilen
ödüller, Promosyon sahibinin kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle artık
mevcut değilse, Promosyon sahibi, eşit değerde bir alternatif ödülün yerini
alma hakkını saklı tutar. Promosyon Sahibi tarafından yazılı olarak aksi
kararlaştırılmadıkça, ödüller yalnızca doğrudan kazananlara verilecektir.

Genel:
23.Promosyon sahibi, hükümet yetkililerinin eylemlerinden veya
gecikmelerinden sorumlu değildir, ancak ortaya çıkabilecek sorunları
çözmeye çalışacaktır.
24.Ödülü almak için doğru kişisel bilgileri vermek kazananın
sorumluluğundadır. Promosyon sahibi, yanlış bilgilerin verilmesinden
kaynaklanan ödülün verilmemesinden sorumlu olmayacaktır.
25.Promosyon sahibinin kararı, tüm tanıtım konularında kesindir.
26.Herhangi bir nedenle, bu promosyonun herhangi bir kısmı, bilgisayar virüsü,
ağ hatası, programdaki hatalar,onaysız değişiklikler, yetkisiz müdahale,
dolandırıcılık, teknik arızalar veya kontrolünün ötesinde başka bir neden de
dahil olmak üzere planlandığı gibi çalışamazsa, bu yarışmanın yönetimini,
güvenliğini, adaletini, bütünlüğünü veya uygun şekilde yürütülmesini bozan
veya etkileyen Promosyon sahibi, kendi takdirine bağlı olarak, rekabeti
değiştirebilir veya askıya alabilir veya etkilenen girdileri geçersiz kılabilir.
Promosyon sahibinin makul kontrolünün ötesinde olan ve Promosyon
sahibinin bu şartlar ve koşullara uymasını engelleyen bir işlem, ihmal, olay
veya durum meydana gelirse, Promosyon sahibi yükümlülüğünü yerine
getirmekten veya geciktirmekten sorumlu olmayacaktır.
27.Promosyon sahibi, yaş kanıtı da dahil (7 takvim günü içinde sağlamaları
gerekir) adres ve kimlik bilgileri isteme, ödül vermeyi reddetme veya ödül
hakkını geri çekme ve / veya promosyona daha fazla katılımı reddetme ve
katılımcıyı diskalifiye etme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm
girişleri doğrulama hakkını, bu şartlar ve koşulların ihlal edildiğine veya bu
promosyonun giriş şartlarının bir parçasını oluşturan veya herhangi bir
katılımcının promosyona katılmada haksız avantaj elde ettiği veya hileli
yollarla kazandığı herhangi bir talimatın olduğuna inanmak için makul
gerekçeler olduğunda saklı tutar.
28.Kazananlar, Promosyon sahibinin gerektirdiği makul bir tanıtımda yer almayı
kabul eder.
29.Promosyon sahibi ve ilgili kurumları ve şirketleri, herhangi bir zarardan
(sınırlayıcı olmaksızın, dolaylı, özel veya dolaylı kayıp veya kar kaybı dahil),
maruz kalınan veya sürdürülen (herhangi bir kişinin ihmalinden kaynaklanıp
kaynaklanmadığı) zarar veya zararlardan sorumlu olmayacaktır. Bu

promosyonla bağlantılı olarak veya ödülü kabul etmek veya kullanmak,
kanunla hariç tutulamayacak herhangi bir sorumluluk (kişisel yaralanma,
ölüm ve sahtekarlık dahil) dışında, bu durumda sorumluluk yasanın izin
verdiği asgari miktarla sınırlıdır.
30.Bu maddelerden herhangi birinin yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu
tespit edilirse, bu şartlar ve koşullardan ayrılacak ve silinecek ve kalan
hükümler geçerli olacak ve tam olarak yürürlükte kalacaktır.
31.Promosyon sahibinin eşit veya daha büyük değerdeki benzer alternatifleri
değiştirme hakkını saklı tuttuğu durumlar dışında, tamamen veya kısmen ve
nakit olmayan bir ödül için başka hiçbir nakit ödül alternatifi yoktur.
Promosyon sahibi tarafından yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça ödüller
sadece doğrudan kazananlara verilecektir.
32.Promosyon sahibinin kararı, tüm tanıtım konularında kesindir. Teklife
katılarak, bu şartlar ve koşulları kabul etmiş olursunuz ve tüm kurallara tam
olarak bağlı olursunuz.
33.Promosyon sahibi, kendi takdirine bağlı olarak, bu koşulları veya
promosyonun özünü ihlal ettiğini düşündüğü girişleri veya katılımcıları eleme
veya diskalifiye etme hakkını saklı tutar.
34.Promosyon sahibinin makul kontrolü dışındaki veya sahtekarlık, kötüye
kullanım ve / veya bir hatanın bu promosyonun düzgün işleyişini veya
ödüllerin verilmesini etkilediği veya etkileyebileceği ve yalnızca koşulların
zorunlu olduğu durumlarda, Promosyon sahibi, herhangi bir aşamada
promosyonu veya bu şartlar ve koşulları iptal etme veya değiştirme hakkını
saklı tutar, ancak gereksiz hayal kırıklıklarından kaçınmak için katılımcılar
üzerindeki etkisini en aza indirmeye çalışır.
35. Promosyon, katılımcı ülkelerin yasalarına tabidir ve ülke mahkemelerinin
münhasır yargı yetkisine tabidir.
Veri koruması
36.Promosyon sahibi, sizin onayınız olmadıkça, yalnızca promosyonun yönetimi
için verilen kişisel bilgileri kullanır ve başka hiçbir amaç için kullanmaz. Kişisel
bilgileriniz her zaman gizli ve mevcut veri koruma mevzuatına uygun olarak
saklanacaktır. Promosyona katılarak, kişisel verilerinizin, tanıtımcının sosyal
medya kanallarında duyurulması ve tanıtımla ilgili iletişim için kullanılmasını
kabul edersiniz.

