AYTEMİZ KART GENEL ŞARTLARI
1. Kart mülkiyeti “Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.”ye (AYTEMİZ) aittir.
2. Başvuru formunun doldurulmasıyla genel şartlar kabul edilmiş sayılır. Kart hamilikartın
aktif edilmesi için yapılacak gerekli yönlendirmelere uymakla mükelleftir. Kart hamili,
başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup imzalayarak teslim ettikten sonra kartını teslim
alır. Kart hamili, 8869 numarasına “ONAY” yazıp aralarda boşluk bırakacak şekilde “kart
numarasının 16 hanesi, ad, soyad,” bilgilerini mesaj atarak kartını aktif hale getirmelidir.
3. Aytemiz Kart; başvuru formundaki bilgiler doğrultusunda düzenleneceğinden kart hamili,
başvuru formunda verdiği bilgilerin doğru olduğunu, beyan ettiği bilgilerin değişmesi
durumunda bilgilerini güncelleyeceğini, bilgilerin güncellenmemesi durumunda doğabilecek
zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Yasal temsilcisi/velisinin imzasının alınamadığı hallerde 18 yaşından küçük kişilere Aytemiz
Kart verilmeyecek, verilen kartların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.
5. Aytemiz, dilediğinde kartı başka programlarla birleştirebilir, bir bankaya, finansman
kuruluşuna ya da başka firmalara devredebilir.
6. Aytemiz gerekli gördüğünde, herhangi bir bildirim yapmasına ve gerekçe göstermesine
gerek olmadan kartı iptal edebilir ya da iadesini talep edebilir ve bu karta ait puanları silebilir.
7. Kart hamili; Aytemiz Kart başvuru formunu imzalamasa dahi, kartın ilk kullanımıyla
Aytemiz Kart Genel Şartlarını ve Aytemiz tarafından belirlenen kampanya koşullarını peşinen
kabul etmiş sayılır.
8. Kart hamili; formda bulunan bilgilerin gerek Aytemiz gerekse Aytemiz tarafından
belirlenen 3. kişiler tarafından düzenlenen aktivitelerde, kampanyalarda, davet, posta, eposta, SMS gönderilerinde ve benzeri pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere
paylaşılabileceğini, Aytemiz’in reklamlarının bu bilgiler kullanılarak kendisine iletilebileceğini,
Aytemiz’e yapacağı bildirimle bu izni her zaman geri alabileceğini beyan ve kabul eder.
9. Kart, sadece hamili tarafından Aytemiz Kart üyesi Aytemiz istasyonlarında ve Aytemiz
tarafından belirlenecek diğer kart ortaklıkları ve kampanyalar kapsamında kullanılabilir.
10. Belirli sürelerle indirim programına dahil olan kartlar, sistemin anında indirim veremediği
durumlarda, herhangi bir indirim sağlayamayacaktır.
11. Yıl içinde kazanılan puanlar, kazanıldığı ayı takip eden 23. ayın sonunda silinecektir.
12. Aytemiz Kart uygulaması süresince, yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek
değişiklikler nedeniyle uygulamanın devamının mümkün olmaması halinde, kullanıcıların
elinde bulunan Aytemiz Kartlar kendiliğinden hükümsüz hale gelir.
13. Bu program, önceden haber vermek koşulu olmadan ve herhangi bir neden
gösterilmeksizin durdurulabilir ya da kaldırılabilir.
14. Kartın çalınması, kaybolması ya da kullanılamayacak şekilde bozulması halinde kart hamili
derhal Aytemiz Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı’nı (0800 216 22 98 - 444 22 98) arayarak
durumu Aytemiz’e bildirecek ve kartı iptal edilecektir. Bildirim yapılıncaya kadar geçecek
zamanda doğabilecek zararlardan Aytemiz sorumlu değildir.
Hediye Kazanma
• Aytemiz tarafından kartın kullanım koşulları ve statüsü (puan, hediye, indirim vb.) tek
taraflı olarak değiştirilebilir.
• Kart hamilinin, hediye talep etmesi için zorunlu bilgi (ad, soyad, baba adı, doğum tarihi, cep
telefonu no, adres) alanlarını tamamlamış olması gerekmektedir.

