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VİKO İLE KAZAN ÖDÜL PROGRAMINA

HOŞGELDİNİZ!

NASIL

ÜYE OLURUM?
PUAN KAZANIRIM?
HEDİYE ALIRIM?

ÜYELİK
VİKO markalı ürün satışı yapan tüm BAYİLER program başında sisteme PANASONIC tarafından kayıt
edilecek olup, kullanıcı adı (e-posta) ve şifreleri kendileriyle paylaşılacaktır.
VİKO markalı ürün satışı yapan diğer MÜŞTERİLER www.vikoilekazan.com web adresine gelerek,
YENİ ÜYE başlığı altında yer alan ÜYELİK formunu eksiksiz dolduracaklardır. PANASONIC tarafından
onaylanan başvurular programımıza ÜYE olarak kaydedilirler.

PUAN KAZANMA & HARCAMA
ÜYELER program koşulları çerçevesinde bayilerden veya kampanyalı ürün satan diğer müşterilerden
VİKO markalı ürünleri* satın aldıkça PUAN kazanırlar. Kampanya 01 Nisan – 30 Haziran 2019
tarihleri arasında 2019 – 1 VİKO Fiyat Listesi üzerinden KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatı ile yapılan
alımlarda geçerlidir. Her 1000 TL‘lik VİKO markalı ürün satın aldığınızda* 1000 PUAN kazanırsınız.
Bu programda her üyenin DAĞITILABİLİR ( bütçe ) ve HARCANABİLİR olmak üzere 2 farklı tipte
puanı vardır. Satış yapan her üye satın alma yapan diğer üyeye DAĞITILABİLİR puan bütçesinden
puan transferi yapar. Tüm üyeler bütçelerinde bulunan tüm puanları dilerlerse diğer başka üyelere
tekrar dağıtabilir veya HARCANABİLİR statüsüne çekerek bu puanları www.vikoilekazan.com web
sitesinde değerlendirir.
ÖNEMLİ NOT: HARCANABİLİR statüsüne çekilen puanlar hiçbir hal ve koşulda DAĞITILABİLİR
PUAN statüsüne geri ÇEKİLEMEZ. Transfer edilen puanlar hiçbir hal ve koşulda geri ÇEKİLEMEZ.
HARCANABİLİR puanlarınız ile www.vikoilekazan.com web sitesinde 25.000 + hediye çeşidi
arasından dilediğiniz ürünleri alabilirsiniz.
* Kampanya yalnızca VİKO markalı anahtar-priz, grup priz, aksesuar, şalt ve sigorta kutusu ürünlerini kapsamaktadır.
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HEDIYE KATEGORİLERİ
BİLGİSAYAR - TABLET
EV & MUTFAK GEREÇLERİ

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ
HEDİYE ÇEKLERİ

PARFÜM & KOZMETİK

ELEKTRONİK

HEDİYELİK & AKSESUAR

TAKI & MÜCEVHER
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TELEFON

KOŞULLAR & UYGULAMA
GENEL BİLGİLENDİRME

Bu program VİKO markalı ürün* satışı yapan ve /
veya VİKO markalı ürün* satın alan müşteriler için
düzenlenmiştir.
Tüm ÜYELER VİKO markalı ürün* satın aldıkça
PUAN kazanır ve biriktirdikleri PUANLARI ile SANAL
MAĞAZACILIK AŞ ( BIGGLOYALTY ) tarafından yönetilen
www.vikoilekazan.com web sitesinde 25.000 + hediye
çeşidi arasından diledikleri ürünleri sipariş ederler.
Tüm ÜYELER aşağıda özet ve www.vikoilekazan.
com web sitesinde detaylı olarak yer verilen KOŞUL ve
UYGULAMALAR’ a uymak zorundadır.

PUAN KAZANMA & HARCAMA

ÜYELER program koşulları çerçevesinde BAYİ ve diğer
müşterilerden VİKO markalı ürünleri* satın aldıkça PUAN
kazanır, bu puanlarını www.vikoilekazan.com web
sitesinde harcarlar.

ÜRÜNLER (HEDİYELER)

Web sitesindeki tüm ürünler ve ürün puanları günlük
olarak değişir ve stoklarla sınırlıdır. Bütün ürünler
fabrikasyon hatalarına karşı imalatçı ve ithalatçı
firmaların garantileri altındadır. Seçilen ürünlerin
teslimat adresleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde olmalıdır. Ürünlerde model, renk ve desen
değişikliği olabilir ve / veya seçilen ürünlerin temin
edilememesi durumunda muadil ürün gönderilir.
Hediyeler / Ürünler / Puanlar nakde çevrilemez. Ürünler
hiçbir şekilde ticari amaçlı olarak sipariş edilemez.
Sanal Mağaza tarafından müşteriye gönderilen ürünler
müşteri tarafından hiçbir şekilde ticari amaçlı olarak
satılamaz. PANASONIC ve / veya Sanal Mağaza gerekli
gördüğü takdirde herhangi bir siparişi herhangi bir
zamanda iptal etme hakkını saklı tutar. Web sitesinde
olabilecek tipografik ( yazım ) hatalardan ( ürün ismi,

ürün fiyatı ve ürün özelliği ) PANASONIC ve / veya
Sanal Mağaza sorumlu tutulamaz.

ÜRÜN HEDİYE TESLİMATI

Siparişler tamamladıktan sonra sevkiyatlar SANAL
MAĞAZA A.Ş tarafından sağlanır. Tüm ürünler tarafınıza
kargo ile gönderilmektedir. Bu çerçevede adres bilgilerinizi
lütfen eksiksiz ve tam olarak doldurunuz. Lütfen ürünler
size ulaştığında sağlam, eksiksiz ve istediğiniz ürünler
olup olmadığını kontrol etmeden kargodan almayınız,
kargo teslim belgesini imzalamayınız. Eğer üründe bir
eksiklik / tahribat mevcut ise ya da talep ettiğinizin dışında
çıkarsa almayıp kargo görevlisine iade ediniz. Ürünler
teslim alındıktan sonra eksik ya da hasarlı şikâyetleri kabul
edilmez.

HEDİYE ÇEKLERİ

Dijital Çekler / Kodlar E-Mail / Cep Telefon adreslerinize
Mail ya da SMS ile ya da her ikisi ile gönderilir. Lütfen
SPAM / GEREKSİZ E-POSTA kutunuzu ayrıca ve özellikle
kontrol ediniz.
Basılı Çekler size ulaştığında mutlaka dikkatlice sayınız
ve emin olunuz. Eğer bir eksiklik varsa teslim tutanağını
imzalamayınız. ÖNEMLİ UYARI : ( Dijital ya da Basılı )
Hediye Çekleri / Kodları hiçbir şekilde iade edilemez.

İADELER ve ŞARTLARI

Almış olduğunuz ürünü hiçbir şekilde kullanmadan,
orijinal kutusunu bozmadan, kutuya herhangi bir hasar
vermeden, deforme etmeden teslim tarihinden itibaren
14 gün süre içerisinde teslim aldığınız şekli ile iade
edebilirsiniz. Bu şartlar Özel Ürünler için ( ELEKTRONİK,
CEP TELEFONU, BİLGİSAYAR, KOZMETİK, vb. )
geçerli değildir. Bu ürünlerin detayları için lütfen www.
vikoilekazan.com adresini ziyaret ediniz. İadeler için
adres: SANAL MAĞAZA Lojistik Merkezi, Veysel Karani
Mah. Zaloğlu Rüstem Cad. No:5, 34885 Samandıra /
İstanbul / TÜRKİYE

* Kampanya yalnızca VİKO markalı anahtar-priz, grup priz, aksesuar, şalt ve sigorta kutusu ürünlerini kapsamaktadır.

Çağrı Merkezi: 0 216 538 52 50
E-mail: info@vikoilekazan.com
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