
 
                

A-101 HEDİYE KARTI KAMPANYASI KATILIM KURALLARI 
 

• Bu kampanya Rumeli İnteraktif Mağazacılık ve Pazarlama Ltd. Şti 
tarafından, sahibi olduğu www.kumasfirsati.com sitesinde 
yapılmaktadır. 
 

• Rumeli İnteraktif Mağazacılık ve Pazarlama Ltd. Şti bundan sonra 
Kumaş Fırsatı olarak anılacaktır. 
 

• Bu kampanyada Yeni Mağazacılık A.Ş. (bundan sonra A-101 
olarak anılacaktır) şirketinden temin edilen hediye kartları 
verilecektir. 
 

• Kampanya 18 Ocak 2021 Pazartesi günü 00:01 itibariyle başlayıp, 
24 Ocak 2021 Pazar 23:59’da sona erecektir. Kumaş Fırsatı 
dilediği takdirde kampanya tarihini uzatabilir. 
 

• Kampanyada sadece Giyim Kumaşları, Nakışlık Kumaşlar, Ev 
Tekstili Kumaşları, Tuhafiye, Hobi ve Örgü İpleri kategorilerinde 
olan ürünler geçerlidir. 
 

• Dikiş Makinesi kategorisinden yapılan alışveriş toplamları 
kampanyaya katılım hakkı kazanmaz. 

 
• www.kumasfirsati.com sitesinden yukarıda belirtilen 

kategorilerden Her 150 TL’lik siparişte, 1 adet 25 TL’lik hediye 
kartı verilecektir. 

 



 
• Bu hediye kartı A-101’in Tüm Türkiye’deki mağazalarında 

geçerlidir. Sadece A-101 online satış sitesinde kabul edilmez. 
Kumaş Fırsatı tarafından temin edilen alışveriş kartlarının 
kullanımına ilişkin tüm denetim, sınırlama, kısıtlama, kullanım 
şartlarını değiştirme ve belirleme hakkı A-101 mağazalarında 
olup, kart sahibi mağazanın yapmış olduğu değişiklik ve 
sınırlamalardan Kumaş Fırsatı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  
 

• Dileyen üyeler isterlerse bir veya daha üstü kere sipariş verebilir.  
 

• Hediye kartları sipariş ile birlikte, kargo paketinin içinde kapalı 
zarf içinde gelecektir. 
 

• Hediye kartlarının 31.12.2021 tarihine kadar kullanım süresi 
vardır. 
 

• Hediye kartları ister tek seferde ister parça parça kullanılabilir. 
 
• Sipariş sonrası 14 gün yasal hak çerçevesinde yapılacak olan bir 

iptal veya iade sonrası sipariş toplamı 150 TL altına inerse, hediye 
çeki tutar toplamı olan 25 TL, sipariş toplamınıza ilave edilip, 
hesaplaması yapılarak siparişin para iadesi yapılacaktır.  
 

• İlgili kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz. 
 
• Kampanyaya katılan kişiler Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) 

ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a 
(“KVKK”) uygun olarak toplanmasına, işlenmesine, 
güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri 
tabanında tutulmasına, saklanmasına, gerektiği takdirde ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkimizin gereği olarak çözüm 
ortağımız olan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin gerekli 
aydınlatmanın ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde 
yapıldığını, kabul, beyan ve taahhüt eder. 


