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Milli Piyango İdaresi Yasal Metin – Fibabanka Mobil 
 

Bu kampanya Fibabanka A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
31.01.2020 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.1048 sayılı izni ile 03.03.2020(Saat:00.01)-

30.04.2020(Saat:23.59) tarihleri arasında düzenlenmektedir. Kampanya tarihleri arasında 
Türkiye genelinde Fibabanka Mobil uygulamasının tanıtımı amacıyla, Fibabanka A.Ş.’ye ait 

Fibabanka bireysel mobil uygulamasına (ücretsiz) müşteri numarası/TCKN ve parolası ile 
giriş yapan Fibabanka bireysel müşterilerine 1 çekiliş hakkı verilecektir. Kampanyaya katılım 

her hafta için 1 çekiliş hakkı, toplamda 9 çekiliş hakkı ile sınırlıdır. Fibabanka sisteminde 
kayıtlı tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Çekiliş; 

22.05.2020 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Sütlüce 
Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin 

katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Çekilişte 1 kişiye Vespa Primavera Piaggio 150cc 
ABS E4 2019 Model Motosiklet (değeri:34.900,00 TL), 10 kişiye Apple iPhone 11 Pro 64 

GB Cep Telefonu (birim değeri:10.999,00 TL), Apple AirPods Pro Kulaklık (birim 
değeri:1.899,00 TL) ikramiyesi verilecektir. Çekiliş sonuçları 28.05.2020 tarihinde Takvim 

Gazetesi’nde yayınlanacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta ile tebligat 
yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Fibabanka A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise 
gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihliler 12.06.2020, yedek talihliler ise 

27.06.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail 
adresine ya da U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmayan ve istenilen 

belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Bir kişi birden fazla 
ikramiye kazanamaz. Kampanya Fibabanka bireysel müşterilerine yöneliktir.   Fibabanka 

A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler 
kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Kampanya 

bitiş tarihi itibarı ile, teknik inceleme sonucunda Fibabanka A.Ş.’den kanuni takibe konu 
müşteriler, çekilişe dahil edilmeyecektir. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin; 

tescile bağlı ikramiye kazanmaları durumunda ikametgah tezkeresi ibrazı zorunludur. KDV 
ve ÖTV dışında tüm vergi ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Bu çekilişe katılan herkes, 

yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır. 
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