
 

 

 

Michelin Yaz ve Kış Lastikleri 
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Bilgilendirme Dosyası 
15 Ekim - 15 Aralık 2016 
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Kampanya Kuralları 

•Kampanya Tarihleri: 15 Ekim – 15 Aralık 2016 
 
•Kampanya Kapsamındaki Ürünler:  
Michelin markalı binek, 4X4 ve LTT grubu yaz ve kış lastiklerinde geçerlidir. 
 
•Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Kanalları: 
Kampanya, yetkili Michelin perakendeci bayilerinden  veya Michelin Sanal 
Market’ten satın alınan lastikler için geçerlidir. Diğer kanallardan (araç bayileri, 
ara satıcılar, e-ticaret siteleri, vb.) yapılan satın alımlarda geçerli değildir. 
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Hediye 
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 Kampanya şartlarına uygun satın alım yapan tüketiciler, hediye 
olarak servis indirimi kazanacaklardır.  
 17’’ altı Michelin binek, 4x4 ve LTT yaz ve kış lastik satın alımlarında:  

– 4 adet ve/veya  üzeri  adette 17” altı Michelin yaz veya kış lastik satın 
alımlarında ve satın alma ile aynı zamanda alınacak lastik servis ve araç 
bakım hizmetlerinde, katılımcılar söz konusu lastik servis ve araç bakım 
hizmetinin 60 TL + KDV’lik kısmından bedelsiz yararlanabilecektir.  

– Örneğin katılımcı; 4 adet 205/55 R 16 94 V CrossClimate satın aldı ise ve bu 
satın alma işlemi ile birlikte ilgili Michelin yetkili bayisinden Kampanya 
kapsamındaki lastik ve araç bakım hizmetlerinden satın almak istiyorsa, satın 
alacağı bu hizmetten 60 TL+KDV tutarında bedelsiz yararlanabilir. 

 17’’ ve üstü Michelin binek, 4x4 ve LTT yaz ve kış lastik satın 
alımlarında:  

4 adet ve/veya üzeri adette 17” ve üstü Michelin yaz veya kış lastik satın 
alımlarında ve satın alma ile aynı zamanda alınacak lastik servis ve araç 
bakım hizmetlerinde, katılımcılar söz konusu lastik servis ve araç bakım 
hizmetinin 120 TL+ KDV’lik kısmından bedelsiz yararlanabilecektir.  

– Örneğin katılımcı; 4 adet 225/50 R 17 94 W Primacy 3 satın aldı ise ve bu satın 
alma işlemi ile birlikte ilgili Michelin yetkili bayisinden Kampanya kapsamındaki 
lastik ve araç bakım hizmetlerinden satın almak istiyorsa, satın alacağı bu 
hizmetten 120 TL+KDV tutarında bedelsiz yararlanabilir. 
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Kampanya Kapsamındaki Servis Hizmetleri 
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Kampanya’ya dahil olan hizmetler;  

 Tüm lastik servis hizmetleri  
 rot balans,  

 lastik oteli,  

 ön arka lastik değişimi,  

 nitrojen gibi.. ile  

 Araç bakım hizmetlerinde;  
 yağ ve filtre değişimi,  

 fren sistemi kontrolü ve bakımı (fren hidroliği, balata & disk değişimi),  

 silecek değişimi,  

 akü değişimi,  

 ön takım onarımı,  

 klima gazı dolumu  

hizmetleri ile sınırlandırılmıştır. 
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Katılım 
•Kampanya Kısa Mesaj Servis Numarası:  3161 
 

Kampanyaya katılmak isteyen tüketicilerin MICHELIN AD SOYAD yazıp 3161 numarasına 
SMS atmaları gerekmektedir. 
 Kampanyaya katılmak için MICHELIN  yazın, aralarında birer boşluk bırakarak 
adınızı ve soyadınızı yazıp  3161'e kısa mesaj olarak gönderin.  
  Örnek Mesaj: "MICHELIN AHMET YILDIZ 
  
 Karşılığında gelecek kampanya katılım kodunun Michelin yetkili bayiler ile 
paylaşılması gerekmektedir. Bu kod; bayi tarafından faturanın üzerine not olarak 
yazılacaktır. 
Gelecek mesaj örneği: «MICHELIN Servis çeki için kampanya katılım kodunuz 

XXXXX'tır. Kampanya’ya katılımınız için teşekkür ederiz» 
 “Kampanyaya Avea, Turkcell ve Vodafone hatlarıyla katılım 

yapılabilecektir ve katılım, her GSM operatörünün kendi standart tarifesi 

üzerinden 1 SMS bedeli olarak ücretlendirilecektir» 

http://www.milkazandirir.michelin.com.tr/
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 Bayiler, tüketicilere bu kod karşılığında kullandırdıkları indirimi Michelin'den geri alabileceklerdir.  

 Bunun için bayilerin yapması gereken işlemler şöyle olacaktır: 
 Bayi; müşterisine keseceği faturanın üzerine müşterinin vereceği kodu yazmalıdır. Kod yazılı olmayan faturalar için bayilere 

geri ödeme yapılamaz. Kodlar 6 haneli olup harf ve rakamlardan oluşmaktadır ve tektir. 

 Tüketiciye kod karşılığı kullandırılan indirim; faturada ayrı bir satır olarak belirtilmeli; 

 Örneğin:  

Hediye Servis İndirimi Kampanyası: ………………..…………………………0.-TL  

gibi bir ibare ile fatura üzerinde belirtilmelidir  

 Kurallara uygun her fatura için; bayilere, faturadaki satın alınan lastiklerin ebatlarına göre 60.-TL ya 
da 120.-TL  tutarında geri ödeme yapılacaktır. 

 Bir tüketici kampanyadan bir kez faydalanabilir. 

 Bir fatura, sadece bir katılım olarak kabul edilecektir. Faturada 4 adetten fazla lastik satılmış olsa 
dahi sadece 4 lastik için (ebatına göre 60.-TL ya da 120.-TL) işlem yapılacaktır. 

 Tüketiciler telefon numaralarından bir kez kod isteme hakkına sahiptir. Aynı telefon numarasından 
ikinci bir sms ile yeni bir kod alınması teknik olarak mümkün olmayacaktır. 
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 Kampanya hediyeleri bayilerin Kampanya kapsamında satın almış oldukları lastik stokları ile sınırlıdır.  

 Bayilerin 1 Temmuz 2016 - 15 Aralık 2016 tarihleri arasında yapacakları satın alım miktarları baz alınacaktır. 

 Bayilerin göndereceği faturalarda beyan edilen toplam satış miktarı ile bayilerin alış miktarları karşılaştırılarak 
kontrol edilecektir. Alışlardan fazla bildirimler için kampanya geri ödemesi yapılamayacaktır.  

 Bayiler, son kullanıcılara (tüketicilere) kampanya kapsamında uyguladıkları servis indirimini söz konusu son 
kullanıcıya (tüketiciye) kestikleri fatura ile belgelemek zorundadır. 

 Bayiler, son kullanıcılara (tüketicilere) kestikleri satış faturalarının birer kopyasını faks, e-mail, whatsapp ya da 
kargo ile kampanya operasyon merkezine göndererek geri ödeme talebinde bulunacaklardır. 

 Gönderilen son kullanıcı fatura kopyalarının üzerine katılımcıya SMS ile gönderilmiş olan «Servis Kampanyası 
Kodu» not edilmelidir (Üzerinde kod yazılı olmayan faturalar işleme alınamayacaktır). 

 Bu şekilde operasyon birimine ulaşan fatura kopyaları, kodların doğruluğu kontrol edilerek işleme alınacaktır. 

 Sistemde tanımlı olmayan bir «servis kampanyası kodu» yazılı olması halinde ilgili fatura için geri ödeme 
yapılamayacaktır.  

 Bir kod bir kez, bir fatura üzerinde kullanılabilir. 
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Hediye Servis İndirimlerinin Kampanya 
Sonunda Bayilere Geri Ödenmesi 
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 Faturalar, ayrıca içerik olarak da kontrol edilecektir (Fatura tarihi, numarası, 
fatura sahibi, satılan lastik markası, çeşidi (deseni), ebatları, adedi, birim fiyatı ve 
toplam  tutarı, kampanya kodu,  «Hediye Servis İndirimi Kampanyası» ibaresi gibi 
bilgiler kampanya koşullarına uygunluğu açısından kontrol edilecektir). Şartlara 
uygun kesilmemiş faturalar, işleme alınmayacaktır . 

 BTL’ye gönderilecek fatura kopyalarının,  mümkünse; bayi kaşesi ve imzalarının 
da görünebileceği şekilde ilk nüsha üzerinden taranması, fotokopi ya da 
fotoğrafının çekilmiş olması  sağlanmalıdır. 

 Başka bir lastik bayisine  veya bayinin kendi adına kestiği faturalar kampanya 
kapsamı dışındadır. 

 Kampanya kapsamında yapılan satışın perakende (son kullanıcıya) satış 
olmadığının tespit edilmesi halinde bu faturalar Kampanya kapsamında 
değerlendirilemeyecektir. 
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Sonunda Bayilere Geri Ödenmesi 
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 Teknik, vb. nedenlerle operasyon merkezine ulaşmayan, ulaşmış ama bilgileri eksik olan, 
okunmayan, vb.  eksik ve hatalı faturalar işleme alınmayacaktır ve bu faturalar için herhangi bir 
şekilde geri ödeme yapılamayacaktır. Bu durumda Michelin ve BTL sorumlu değildir.  

 Bayiler, kampanya dönemi içinde gerçekleştirdikleri satışlarını haftalık, aylık ya da kampanya 
sonunda tek seferde olmak üzere, tercih edecekleri periyotlarda operasyon destek merkezine 
gönderebileceklerdir. Fatura kabulü için son tarih; 16 Aralık 2016 olacaktır. Bayilerin en geç  16 
Aralık 2016’da BTL’nin elinde olacak şekilde tüm fatura kopyalarını göndermeleri gerekmektedir. 
Bu tarihten sonra ulaşan faturalar işleme alınamayacaktır. 

 Kampanya iletişimleri BTL operasyon destek birimi tarafından yürütülecektir. Geri ödeme talepleri 
için gönderilecek son kullanıcıya (tüketiciye) yapılan satışlara ilişkin fatura kopyaları bu adrese e-
mail, faks, whatsapp ya da kargo ile gönderilmelidir. Kargo gönderisini tercih edenlerin kargo 
ücretini kendilerinin ödemesi gerekmektedir. Ödemeli gönderilen kargolar kabul edilmeyecektir.  

 Gönderilen faturaların ulaşıp ulaşmadığının takip edilmesinden bayilerin kendileri sorumludur. 
İletişim numaralarından faturalarının ulaşıp ulaşmadığını sorgulayabilirler. Herhangi bir iletişim 
sorunu, teknik, vb. sorunlar nedeniyle ulaşmayan ve/veya geç ulaşan faturalardan Michelin ve BTL 
sorumlu tutulamaz. 
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Hediye Servis İndirimlerinin Kampanya 
Sonunda Bayilere Geri Ödenmesi 
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 Kampanya sonunda bayilere, gönderdikleri faturalar içinden kurallara uygun 
olup kabul edilenler için “Kampanya Katılım Payı” ödenecektir. 

 Bu tutarın ödenebilmesi için  kampanyanın bitiminden sonraki bir hafta içinde 
(25.12.2016) bayilere mail atılarak “Pazarlama Destek Bedeli” açıklaması ile 
Michelin’e fatura kesmeleri talep edilecektir ve kesebilecekleri faturanın tutarı 
bildirilecektir.  

 Bu bildirimden önce fatura kesilmemesi rica olunur. 

 Bayilerin kesecekleri “Pazarlama Destek Bedeli” faturalarının en geç 28 Aralık 
2016 tarihine kadar Michelin’e ulaşması gerekecektir.  

 İlgili faturaların Michelin tarafından bayilere geri ödemesi Michelin ödeme 
planlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 
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 Sell-Out/Satış Dönemi (Tüketicilerin Kampanyaya Katılımları): 

 15 Ekim – 15 Aralık 2016 
 Sell-In/Alış Dönemi: Bayilerin Michelin’den yaptıkları satın alımlar için kabul edilecek dönem:   

 01 Temmuz – 15 Aralık 2016 
 Kampanya kapsamındaki satış faturalarının BTL’nin elinde olması gereken son tarih:  

 16 Aralık 2016 
 Bayilere; kesebilecekleri pazarlama destek faturasının tutarını bildirme tarihi: 

 25 Aralık 2016 
 Bayilerin kesecekleri Pazarlama Destek Faturalarının Michelin’e ulaşması gereken son tarih:  

 28 Aralık 2016 
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İletişim 

• Kampanya ile ilgili konularda başvuru için; 

 

• İletişim Bilgileri: 

• BTL Kampanya Operasyon Destek Birimi 

• Tel: 0212 274 63 88 

• Faks: 0212 272 39 60 

• GSM: 0532 788 10 27 

• E-posta: serviskampanyasi@btl.com.tr 

• Kargo için adres: Şehit Ahmet sokak, Mecidiyeköy İş Merkezi, No:4/110 Mecidiyeköy-Şişli / 
İstanbul 

 

• Call-Center Mesai Gün ve Saatleri: 
• Hafta içi:  Pazartesi-Cuma / 09:00 – 18:00 arası 
 
Kampanya detayları için lütfen ekteki;  
«MI_Yaz_ve_Kış_Lastikleri_Servis_Kampanyası - Katılım Koşulları» metnini inceleyiniz. 

mailto:serviskampanyasi@btl.com.tr
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Kampanyamızın sizin de desteğinizle büyük 

bir başarı kazanacağına inanıyoruz. 

 

Bol kazançlı bir kampanya dileğiyle!   

 


