
 
 
 
Prime Plus Legal Metin 
 
Bu kampanya TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Türk Telekom”) tarafından Milli Piyango İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün 19.12.2019 tarihli ve 58259698-255.01.02-E.11944 sayılı izni ile 6 dönem (1.Dönem:01-31 
Ocak 2020, 2.Dönem:01-29 Şubat 2020, 3.Dönem:01-31 Mart 2020, 4.Dönem:01-30 Nisan 2020, 
5.Dönem:1-31 Mayıs 2020, 6.Dönem:01-30 Haziran 2020) olarak düzenlenmektedir. Kampanya tarihleri 
arasında Türkiye genelinde, Türk Telekom Prime uygulamasındaki hizmet ve tanıtımları izledikten sonra 
kampanya sayfasına tıkladıklarında karşılarına çıkan şifreyi ad, soyad, adres, telefon bilgileriyle 
www.turktelekomprime.com (ücretsiz) web sitesindeki ilgili alana giren Türk Telekom Prime Plus 
müşterilerine her abonelik için 1 çekiliş hakkı verilecektir. Katılımlarda ad, soyad, telefon numarası 
bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir. Katılımda sunulan tüm bilgilerin 
doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Her dönem sonunda yapılacak çekiliş ile 
1’er kişiye iPhone 11 64 GB Cep Telefonu (değeri: 7.299,00 TL) ikramiyesi verilecektir.  Çekilişler 6 dönem 
için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 13.02.2020, 12.03.2020, 10.04.2020, 12.05.2020, 11.06.2020, 
10.07.2020 tarihlerinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2 Tanıtım”) 
Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin 
katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Kazanan talihliler 6 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 
18.02.2020, 17.03.2020, 15.04.2020, 15.05.2020, 16.06.2020, 15.07.2020 tarihlerinde Takvim 
Gazetesi’nde duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada 
meydana gelen gecikmelerden Türk Telekom ve U2 Tanıtım sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye 
kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. 
Her kampanya dönemi için gazete ilan tarihi itibariyle ilk 15 gün asil talihliler, takip eden 15 gün yedek 
talihliler için son başvuru süresidir ve bu süreler içinde kimlikleri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr 
mailine başvurmayan ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini teslim 
alamazlar. Her kampanya sadece Prime Plus müşterilerine yöneliktir. Türk Telekom, TTNET A.Ş., Türk 
Telekomünikasyon A.Ş., AMVG Uluslararası İnternet ve Telekomünikasyon Hiz. Tic. Ltd. Şti., İnnova Bilişim 
Çözümleri A.Ş., Alfadog Reklam ve İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ve U2 çalışanları ile 18 yaşından 
küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. KDV ve ÖTV dışındaki ikramiye 
ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Her kampanya için uygulamaya ve web sitesine 
giriş ücretsizdir. Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır. 
*Görseller temsilidir.  
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