1. TENA ücretsiz numune promosyon kampanyası (“Promosyon”), Türkiye'de TENA'nın avantajlarını ve
ürünlerini sunmak amacıyla uluslararası pazarlama ajansı Resulta Matriz tarafından düzenlenmektedir.
2. Promosyona katılım, bu kuralların kabul edildiğini ortaya koymaktadır.
3. TENA ücretsiz numune promosyon kampanyası Türkiye'de yaşayan herkese açıktır. TENA kullanıcıları için
genellikle tavsiye edilen yaş, 35 yaş ve üstüdür. 35 yaş altı kişilerin kullanımının özel bir hastalığa bağlı
olduğunun kanıtlanması istenebilir.
4. TENA ücretsiz numune promosyon kampanyası:
1. Geçerli katılımcılar Promosyon'a şu yollarla girebilir:
1.1 verilerini TENA'nın resmi internet sitesine (tena.com.tr) bırakmak. Katılımcıların 7-30 Haziran 2018 tarihleri
arasında ücretsiz bir numune siparişi vermesi gerekmektedir.
1.2 GooglePlay veya Appstore'dan indirilebilen resmi uygulama TENA AR kullanılarak ücretsiz bir numune
istemek. Katılımcıların 1-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında ücretsiz bir numune sipariş etmesi gerekmektedir.
2. Kazanan olarak bir (1) katılımcı seçilecek:
1 Ağustos 2018 tarihinden 31 Ağustos 2018 tarihine kadar web sitesine bırakılmış tüm e-postaların bir
numarası olacaktır. Random.org web sitesi ile otomatik olarak sadece bir numara seçilecektir.
3. Kazanan, Türkiye'de 5 yıldızlı bir otelde 2 kişilik bir hafta sonu tatili olan ödülü almaya hak kazanır. Tüm
ulaşım ücretleri, kazananın kendisine aittir.
4. Sonuç ilan edildikten sonraki 10 gün içinde kazanan kişiye telefonla ulaşılacaktır.
5. Proje sahibi, sonuç belirlendikten sonraki beş (5) gün içinde uygun girişimleri takiben herhangi bir sebepten
dolayı kazanana ulaşamazsa, bu kazanan diskalifiye edilecektir ve Proje sahibi, kendi takdirine bağlı olarak,
kazananın yerine başka bir kazananı seçme hakkını saklı tutar.
6. Kazanan açıklandıktan sonra, Kazanan'ın TENA'yı gerçekten kullanan gerçek bir kişi olduğunu kanıtlamak
için, Kazanan Facebook sayfasında, TENA kullanımıyla ilgili öyküsünü paylaştığı, yüzünü ve ürünü içeren bir
paylaşım yapmalıdır.
5. Kazanan, ödülü kendi riskiyle kabul eder ve Proje sahibi herhangi bir masraftan sorumlu olmayacaktır.
6. Şayet katılımcıdan aktivasyon kayıt formunda olumlu olarak işaretlenen ilgili kutu aracılığıyla onay alınırsa,
Proje sahibi, iletişim, pazarlama veya tanıtım amaçları veya istatistiksel amaçlar için katılımcıların kişisel
bilgilerini toplayabilir, saklayabilir ve kullanabilir(paylaşmaz).
7. Ödüller devredilemezdir. Ödülün tamamı veya bir kısmı için nakit veya alternatif önerilmeyecektir.
Öngörülemeyen durumlar söz konusu olduğunda, Proje sahibi ödülü aynı veya daha büyük bir değerle
değiştirme hakkını saklı tutar.
8. Proje sahibi, TENA ücretsiz numune promosyon kampanyası amacına göre Kazanan'ı kendisinin seçmesiyle
ilgili hakkını saklı tutar.
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