
 

 

 

 

NİKON Z 5 KAMPANYASI 2021 

HÜKÜM VE KOŞULLAR 

 

1. Bu kampanya, yalnızca aşağıdaki ürünler için geçerli olacaktır. Her ürün ve set için 

geri ödeme miktarı 1000 TL'dir. 

Ürün 

Z 5 + 24-50 Objektif Seti 

Z 5 + 24-50 Objektif + FTZ Adaptör Seti 

Z 5 + FTZ Adaptör Seti 

2. Bu kampanya, 29 Ocak 2021 - 15 Şubat 2021 (dahil) tarihleri arasında geçirlidir. 

3. Bu kampanya, yalnızca Nikon Türkiye yetkili bayilerinden yapılan alış verişler ve 

Nikon Türkiye garantili ürünler için geçerlidir. Yetkili satış noktalarını görmek için 

'Nereden Satın Alabilirim?' sayfasını ziyaret ediniz. 

4. Bu kampanyadaki geri ödeme işlemleri, Nikon Türkiye Yetkili Distribütörü ve 

kampanya organizatörü Karfo Karacasulu Dış Tic. Aş. tarafından, 

www.karacasulu.com adresinden gerçekleştirilen talep başvurusu sonrasında 

yapılacaktır. 

5. Geri ödeme talepleri www.karacasulu.com adresinden indirilen talep formunun 

doldurularak, sisteme tekrar yüklenmesi yoluyla alınacaktır. Başka bir yolla geri 

ödeme talebi kabul edilmeyecektir. 

6. Geri ödeme talepleri, fatura tarihinden 30 gün sonra, 28 Şubat 2021 - 15 Nisan 2021 

tarihleri arasında yapılmalıdır. 

7. Katılımcıların 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 

8. Geri ödemenin talep edildiği hesap ismi ile fatura üzerindeki isim eşleşmelidir. Aksi 

durumda, Kampanya Organizatör'ü geri ödeme talebini onaylamama hakkını saklı 

tutar. 

 

https://www.nikon.com.tr/tr_TR/where_to_buy/where_to_buy_landing.page?
/Users/erdemaydin/Google%20Drive/Stream/DOCUMENTS/www.karacasulu.com
/Users/erdemaydin/Google%20Drive/Stream/DOCUMENTS/www.karacasulu.com


 

 

 

 

9. Tek bir faturada bulunan birden fazla ürün için ayrı ayrı geri ödeme talebinde 

bulunulmalıdır. 

10. Kampanya yalnızca orijinal alıcı için kullanılabilir. Firmalar, kuruluşlar ve kurumlardan 

talepler ve satıcılardan alacaklar bu teklifin dışında tutulur. Ayrıca, Karfo Karacasulu 

Dış Tic. AŞ. çalışanları bu kampanyaya dahil değildir. 

11. Bu kampanya, yalnızca yeni ürünler için geçerlidir. İkinci el, sahte veya yenilenmiş 

ürünler için geçerli değildir. Başka bir kampanya ile birleştirilemez. 

12. Bu kampanya, stoklarla sınırlıdır. Satış noktalarının kampanya süresince siparişlerini 

teslim edememeleri Nikon'un sorumluluğunda değildir. 

13. Organizatörün kontrolü dışındaki koşulların, promosyonu uygulanamaz hale getirdiği 

durumlarda, Kampanya Organizatörü bu promosyonu geri çekme veya herhangi bir 

detayını değiştirme hakkını saklı tutar. Ancak, tüketicilerin hayal kırıklığına 

uğramasını önlemeye çalışacaktır. 

14. Geri ödeme talebini tasdik eden katılımcılar burada yazan kampanya şart ve 

kurallarını okumuş, anlamış ve kabul etmiş olacak ve gönderdiği verinin doğru ve tam 

olduğunu garanti etmiş olacaktır. 

15. Bu hükümlerden herhangi birinin yasa dışı, geçersiz veya başka bir şekilde 

uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu hüküm ve koşullardan çıkarılır ve silinir ve geri 

kalan hükümler geçerliliğini korur ve tam olarak yürürlükte kalır. 

16. Bu maddelerin uygulanmasında taraflar arasında uyuşmazlık çıktığı takdirde önce 

kendi aralarında sulhe çalışacaklardır. Ancak yargılama gerektiği takdirde, münhasır 

yargı yetkisi İstanbul Mahkemeleri'nde olacaktır. 

 

Kampanya Organizatörü: 

Karfo Karacasulu Dış Tic Aş. - Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci - İstanbul / Türkiye 

 

  

 


