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VESTEL
KÜÇÜK EV ALETLERİ,
ŞARJLI ve
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
3 AY KOŞULSUZ
DEĞİŞİM KAMPANYASI
KATILIM BELGESİ

Değerli Dostumuz,

                                                                             

Vestel Küçük Ev Aletleri, Şarjlı ve Elektrikli Süpürge 3 Ay
Koşulsuz Değişim Kampanyamıza katılmış bulunuyorsunuz.
Dilerseniz, satın aldığınız Vestel Küçük Ev Aleti, Şarjlı ya da
Elektrikli Süpürge ürününü, satın almış olduğunuz tarihten
itibaren 3 ay içerisinde bu belge ve fatura aslı ile birlikte,
satın aldığınız Vestel Yetkili Mağazasına veya Vestel Yetkili
Sevisine gelerek ya da Vestel İletişim Merkezi’mizi arayıp,
size verilecek kod ile anlaşmalı kargoya belgeleri ile
birlikte teslim ederek, ürününüzü aynı ürün veya satın
alınan ürün ile eşdeğer ya da fiyat farkını karşılayarak
farklı bir Vestel Küçük Ev Aleti, Şarjlı ya da Elektrikli 
Süpürge ürünü ile değiştirme hakkına sahip olacaksınız.
Vestel ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle,
 
Vestel

BAYİ KAŞESİ

Kampanya, 1 Nisan-30 Haziran 2022 tarihleri arasında “Vestel Küçük Ev Aletleri, Şarjlı ve Elektrikli Süpürgeler”de 
geçerlidir. Kampanyadan yararlanmak isteyen tüketici, kampanya tarihleri arasında satın aldığı Vestel Küçük Ev Aleti, 
Şarjlı ya da Elektrikli Süpürge ürünü 3 ay içerisinde fatura aslı ve ürünün satın alındığı Vestel Yetkili Mağazası 
güvenlik numarasını da içerir şekilde düzenlenen işbu “Değişim Kampanyası Katılım Belgesi” ile birlikte ürünün satın 
alındığı Vestel Yetkili Mağazasına veya Vestel Yetkili Servisine başvurabilir. Vestel Müşteri İletişim Merkezi’mizi 
(Çağrı Merkezi – 0850 222 4 123) arayarak temin edeceği kargo kodu yardımı ile değiştirmek istediği ürün ve 
belirtilen belgeleri anlaşmalı kargo firması ile yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak göndererek, 
değişim gerçekleştirebilir. Tüketici “Vestel Küçük Ev Aletleri, Şarjlı ve Elektrikli Süpürgeler” Değişim Kampanyası 
Katılım Belgesi'nde ve faturada belirtilen ürün ile birebir değişim hakkına sahiptir ya da satın alınan ürün ile eşdeğer 
veya daha yüksek bedelli bir ürün olması ve yeni ürünün bedelinin daha yüksek olduğu durumlarda fiyat farkının 
tüketicinin karşılaması koşuluyla, küçük ev aletleri, şarjlı ve elektrikli süpürgeler kategorisindeki farklı ürün ya da 
ürünlerle değişim yapabilecektir. Tüketici değişim yapmak istediği ürünü aynı ürün ya da satın alınan ürün ile 
eşdeğer veya fiyat farkını ödeyerek tercih edeceği farklı bir küçük ev aletleri ve süpürge ürünü ile koşulsuz 
değiştirme hakkına yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere sahiptir.
 
İşbu belgede paylaşmış olduğum kişisel bilgilerim VESTEL ve bağlı olduğu diğer Zorlu Grubu şirketleri tarafından
kullanılarak; her türlü yeniliklerinden, promosyonlarından, kampanyalarından, sadakat projelerinden, iş birliklerinden, 
reklamlarından, mağaza açılışlarından, ürünlerinden, hizmetlerinden ve iletişim faaliyetleri hakkındaki olası tüm 
kanallardan bilgi almayı kabul ve taahhüt ediyorum. Bu Belgede paylaşmış olduğum kişisel bilgilerimin, Vestel 
Ticaret A.Ş. ve aynı grup içinde yer aldığı diğer Zorlu Grubu şirketleri tarafından kullanılmasına, 
anonimleştirilmesine, işlenmesine ve saklanmasına ve paylaşılmasına muvafakat ediyorum.

İMZA

3 AY

*Vestel Küçük Ev Aletleri, Şarjlı ve
Elektrikli Süpürgelerde geçerlidir.


