GENERALİ’DEN TEKLİF ALANA,
CİCEKSEPETİ.COM’DAN %15 İNDİRİM
Kampanya Adı: Generali’den teklif alana, ciceksepeti.com’dan %15
indirim
Kampanya Süresi: 10 Şubat 2016 – 01 Mart 2016
Kampanya Organizatörü: Generali Sigorta A.Ş. (Ticaret Sicil no:
252555, mersis: .0394000603100017 (bundan böyle "Generali" olarak
adlandırılacaktır.
KAMPANYA KOŞULLARI: “Generali’den teklif alana,
ciceksepeti.com’dan %15 indirim” isimli bu kampanya, aşağıda belirtilen
tüm koşulları yerine getiren ve 18 yaşından büyük olan ve Konut
sigortası ürünleri için konutun maliki veya sigortaya konu gayrimenkulde
yazılı bir kira sözleşmesi uyarınca doğrudan kiracı sıfatı bulunan gerçek
kişilere veya motorlu taşıt sigortaları için araç ruhsatında malik olarak
bulunan gerçek kişilere veya Ferdi kaza sigortası ürünleri için ise 18
yaşından büyük olanlara yönelik tek seferlik bir indirim kampanyasıdır.
Kampanya süresi boyunca, 0850 555 55 55’i arayarak ya da
www.generali.com.tr’den aşağıda belirtilen sigorta ürünlerinden birine
ilişkin olarak sigorta sözleşmesi fiyat teklifi alan kişiler işbu kampanya
koşulları dahilinde www.ciceksepeti.com’da (pasta ve cupcake ürünleri
haricindeki ürünlerde) geçerli olarak kullanılmak üzere %15 indirimden
faydalanabileceklerdir. Söz konusu indirim, teklif alan kişilere SMS yolu
ile otomatik gönderilecek kodun www.ciceksepeti.com’un web sitesinde
veya mobil uygulamasında yapılacak alışverişlerde ödemeler sayfasında
yer alan "indirim kodu" alanına girilmesi suretiyle kullanılacaktır. İndirim
kodları 01.03.2016 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu tanıtım
kampanyası, süre bakımından ve indirimli sms kodlarının adediyle
sınırlıdır. www.ciceksepeti.com’un fiyat, sipariş, gönderim ve sair
uygulamaları

kendi takdir yetkisinde olup, Generali bu konuda herhangi bir garanti
veya taahhüt vermez, sorumluluk üstlenmez. Kampanya süresi boyunca,
birden fazla sigorta teklifi alan kişiler sadece bir indirim kodundan bir
defa faydalanabileceklerdir. İşbu kampanya kapsamındaki indirime
www.ciceksepeti.com’daki pasta ve cupcake ürünleri dahil değildir.
Kampanya kapsamında teklifi alınarak indirime hak kazandıracak sigorta
ürünleri aşağıda belirtilmiştir:
Konut için Prestij Evim Ekstra Sigortası, Mini Evim Ekstra Sigortası, Mini
Evim Sigortası ve Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ürünleri
Kendisi için Prestij Kişisel Güvencem Ekstra veya Mini Kişisel
Güvencem Ekstra, Mini Kişisel Güvencem ürünleri
Motorlu taşıt için Prestij Trafik Sigortası, Prestij Kasko Ekstra Sigortası,
Mini Kasko Ekstra Sigortası, Mini Kasko Sigortası ürünleri
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ve Prestij Trafik Sigortası hariç olmak
üzere, kampanyaya dahil diğer sigorta ürünleri ile ilgili olarak,
Generali’nin Risk kabul esasları çerçevesinde bazı kişilere teklif
verilemeyebilir ve bu sebeple indirim kodu kazanma hakkı tanınmayabilir.
Organizatör, Kampanya süresi boyunca Kampanya koşullarını veya
kurallarını değiştirme ve ayrıca Kampanyanın süresini kısaltma,
Kampanyayı erteleme, durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Bu
tanıtım kampanyasının kuralları, Kampanya organizatörü tarafından
imzalandığı gün yürürlüğe girecek ve Kampanyanın duyurulduğu gün
uygulamaya konmuş olacaktır. Bu tanıtım Kampanyasına katılan kişiler,
ödül verilmesinin infazı şart bir kanuni hak olmadığını bilmelidir. Tanıtım
Kampanya ilişkin tanıtım malzemeleri ile ilgili belirsizlik olması halinde,
burada yer alan ilgili hüküm geçerli olacaktır. Kampanya diğer
kampanyalarla birleştirilemez. Kampanya kapsamında kazanılan indirim
hakkı başkasına satılamaz ve devredilemez.

