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Kampanya aşağıdaki şart ve koşulları kapsar ve katılımcılar kampanyaya katılarak bu koşulları
eksiksiz kabul etmiş sayılırlar.
Kampanya, Bosch, LG, Mediamarkt, Mi Store, Migros, Nomanoğlu Kuyumculuk Samsung,
Samsung Mobile, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Vestel mağazaları hariç, yeme-içme
mağazalarında tek seferde yapılan 50 TL (Elli Türk Lirası) ve üzeri değerinde alışverişler, diğer
mağazalarda tek seferde yapılan 150 TL (Yüz Elli Türk Lirası) ve üzeri değerinde alışverişler için
geçerli olup, yapılan alışveriş tutarının %20’si (Yüzde Yirmi) LinkPuan olarak ShopLink
uygulamasına yüklenecektir.
Kampanyaya, tek fiş/fatura/e-fatura tutarı; yeme-içme mağazalarında minimum 50 TL (Elli
Türk Lirası), diğer mağazalarda minimum 150 TL (Yüz Elli Türk Lirası) olacak şekilde katılım
sağlanabilir.
Kampanyaya 26.11.2021 tarihinde yapılan alışverişlerin fiş/fatura/e-faturaları ile katılım
sağlanabilir.
Kampanyadan yararlanabilmek için yapılacak alışverişlere ilişkin fiş/fatura/e-fatura tarihinin
26.11.2021 tarihinde olması ve fiş/fatura/e-fatura tarihi ile aynı gün içerisinde ilgili
fiş/fatura/e-faturanın ShopLink uygulamasına yüklenmesi gerekmektedir.
26.11.2021
tarihinde yapılacak alışverişlere ait fiş/fatura/e-faturanın ShopLink uygulamasına katılımcı
tarafından 26.11.2021 tarihinde yüklemesi gerekmektedir. İlgili
fiş/fatura/e-faturanın
yüklemesi 26.11.2021 tarihinde yapılmazsa kampanyaya katılım sağlanamayacaktır.
Kampanya süresince her bir Katılımcı’nın kazanabileceği maksimum hediye tutarı 200 (İkiYüz)
LinkPuan olup, 200 (İkiYüz) LinkPuan’dan daha fazla LinkPuan kazanılamaz.
Kullanılmayan LinkPuan’lar, LinkPuan yüklenme tarihinden 30 (otuz) gün sonra geçerliliğini
yitirecektir. LinkPuanlar hiçbir koşulda devredilemez ve hediye edilen bakiyelerin nakit karşılığı
talep edilemez.
Kampanya süresince kazanılan LinkPuan’lar, yüklenen alışveriş belgeleri onaylandıktan sonra
maksimum 72 (yetmiş iki) saat içinde ShopLink uygulamasına yüklenecektir. Alışveriş
Merkezi’nin kapalı olduğu günlerde LinkPuan’ların ShopLink uygulamasına yüklenme süresi
uzayabilir. Alışveriş Merkezi’nin kapalı olduğu günler bu kapsamda bulunmamakta olup;
Alışveriş Merkezi’nin açık olduğu günlerde LinkPuan’lar maksimum 72 (yetmiş iki) saat içinde
ShopLink uygulamasına yüklenecektir. Ancak bu süre, kampanyaya katılım talebi kaynaklı
yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle 5 (beş) güne kadar uzayabilir. Yüklenen LinkPuanlar
ShopLink ‘cüzdanımda’ yer alacaktır.
LinkPuan kampanyası, farklı kampanyalarla birleştirilemez.
Kampanya bireysel tüketicilere yöneliktir, kurumsal katılım yapılamaz.
Kampanya süresince ShopLink’e yüklenmek suretiyle katılımcılara hediye edilen bakiyelerin
kullanılması için bir alt limit bulunmamaktadır ve hediye edilen LinkPuan’lar parçalı olarak da
kullanılabilir.
Kampanyaya, yapılan alışverişlerin fiş/fatura/e-fatura belgeleri ile katılım sağlanabilir.
Kampanyaya katılımda “geçerli alışveriş belgesi” olarak sadece Adana Optimum Alışveriş
Merkezi içinde yer alan, Bosch, LG, Mediamarkt, Mi Store, Migros, Nomanoğlu Kuyumculuk,
Samsung, Samsung Mobile, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Vestel mağazaları haricindeki
mağazaların düzenledikleri fiş/fatura/e-faturalar kabul edilecektir.
Katılımcılar; e-fatura ile katılımda, sadece Adana Optimum Alışveriş Merkezi içinde yer alan,
Bosch, LG, Mediamarkt, Mi Store, Migros, Nomanoğlu Kuyumculuk, Samsung, Samsung Mobile,
Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Vestel mağazaları haricindeki mağazalardan yapılan alışverişe ait
e-faturanın fotoğrafını çekip veya e-posta adreslerine gelen fatura ekinin ekran görüntüsünü
ShopLink’e yükleme şartıyla kampanyadan faydalanabilirler.
Mali değeri olmayan belgeler, sipariş fişi/proforma fatura/tahsilat makbuzu, yemek fişi, hediye
kart, satış fişi kopyası, bilgi fişi (ve benzeri belgeler) ve yırtık-parçalanmış, üzerindeki yazıların
okunamadığı fiş/faturalar ve LinkPuan ile yapılan alışverişler kampanya katılımında geçerli
olmayacaktır.
Adana Optimum Alışveriş Merkezi içinde yer alan mağazaların internet sitelerinden yapılan
alışverişler, ürün teslimi Adana Optimum Alışveriş Merkezi’nden yapılmış olsa dahi kampanya
kapsamında değerlendirilmeyecektir.
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Kampanya süresince ShopLink’e yüklenmek suretiyle hediye edilen LinkPuan bakiyeleri,
LinkPuan yüklenme tarihi itibarıyla 30 (otuz) gün geçerli olacak ve sadece Adana Optimum
Alışveriş Merkezi içinde yer alan ve kampanyaya dahil olan mağazalarda kullanılacaktır.
Yüklenen LinkPuanların harcanabileceği mağazalar; ShopLink uygulamasının Adana Optimum
sayfasında LinkPuanları Harcayabileceğin Mağazalarda yer almaktadır.
Kampanya süresince banka ödeme noktalarından yapılan işlemler, tütün ve tütün mamulleri
ile alkollü içecek alımları, şans ve talih oyunu harcamaları, mobil/sabit telefon ve internet
fatura ödemeleri, TL/dakika yüklemeleri, ürün değişim fiş/faturaları, iade çeki tutarları,
hediye çeki ile yapılan alışverişler ve tüm hediye tutarları ile kuyumcu ve döviz bürosundan
yapılan sarrafiye altın, döviz alım ve bozdurma işlemleri kampanyaya dahil değildir. Kampanya
kapsamına dahil olmayan harcamaların yer aldığı fiş/fatura/e-faturalar, toplam fiş/fatura/efatura tutarından kampanya dışı tutarlar düşülerek ShopLink’e yüklenmelidir.
Kampanyaya katılım sağlayabilmek için katılımcının ismi ile alışveriş belgesi üzerinde yazılı
ismin aynı olması zorunludur, farklı isimlere düzenlenmiş alışveriş belgeleri ile katılım
sağlanamayacaktır. Katılımcılar başkasının adına (eş, çocuk, akraba ve/veya
arkadaş) kampanyaya katılamaz.
Katılımcı tarafından, Adana Optimum Alışveriş Merkezi içinde yer alan mağazalardan yapılan
alışverişler neticesinde kazanılan LinkPuanlar, bahse konu alışverişe ilişkin iade işlemi yapılması
halinde bu faturaya yönelik LinkPuan yüklemeleri de iptal edilecektir. Bu fiş/faturaya istinaden
yüklenen tutarın kullanılmış olması durumunda, Adana Optimum Alışveriş Merkezi bu işlem ve
iade talebi ile ilgili kampanyanın kötüye kullanılması ihtimaline karşı tüm yasal haklarını saklı
tutar.
LinkPuan'larla ve LinkPuan'lar ile alınan hediye çekleriyle yapılan alışverişlerin iadesi veya
değişimi durumunda LinkPuan ve hediye çeklerinin iadesi mümkün değildir.
LinkPuan kazanımı için, kayıt esnasında verilen bilgilerin ve ibraz edilen alışveriş belgelerinin
doğruluğu katılımcının sorumluluğunda olup; Adana Optimum Alışveriş Merkezi, Katılımcı’dan
belge asıllarının Adana Optimum Alışveriş Merkezi Yönetimi’ne sunulmasını her zaman talep
edebilir.
Sahte fiş veya fatura düzenleme, orijinal belgelerin üzerindeki bilgiyi değiştirmek suretiyle
kampanyaya katılım gerçekleştirilmesi durumunda ortaya çıkabilecek her türlü maddi, manevi
ve 3. kişiler nezdinde meydana gelebilecek yansıma zararlardan dolayı Göksu Gayrimenkul
Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tazminat ödeme yükümlülüğü altında kalması
halinde, bahse konu zararların tamamı eylemi işleyen kişiden/kişilerden rücuen tazmin
edilecektir. Göksu Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu konudaki tüm
hukuki haklarını saklı tutar.
Aynı kişi tarafından farklı e-mail adresleri ve telefon numaraları ile kampanyaya katılım, kötü
niyetli olarak farklı kişilere ait fiş/faturalar ile seri şekilde kampanyaya katılım veya usulsüzlük
içeren herhangi bir katılım kurallara aykırı olup, Göksu Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Katılımcı’nın kullanımını inceleme ve kötü niyetten, usulsüzlükten veya
kampanya kurallarına aykırılıktan kuşkulandığı takdirde; kullanıcıyı uyarma, kullanıcıdan
alışveriş belgesini fiziksel olarak veya posta yolu ile göndermesini isteme ve gerekirse
Katılımcı’nın kazandığı LinkPuanları ve bununla sınırlı olmaksızın ShopLink uygulaması
kapsamında kazandığı tüm hakları iptal etme hakkını saklı tutar.
Katılımcının farklı e-mail adresleri, telefon numaraları kullanmak suretiyle kampanyaya
katıldığının belirlenmesi durumunda Göksu Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve
Ticaret A.Ş. Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Katılımcı hakkında başta “nitelikli
dolandırıcılık” olmak üzere ilgili suçlardan suç duyurusunda bulunma ve kazanılan meblağları
tüm yasal faizi, avukatlık ücretleri ve diğer sair masrafları ile birlikte tazmin etme hakkını saklı
tutar.
Adana Optimum Alışveriş Merkezi, savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem,
salgın hastalık veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mücbir sebep
sayılabilecek halin vukuu bulması halinde kampanyayı durdurma, askıya alma veya iptal etme
hakkını saklı tutar.
Göksu Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. kampanya koşullarında
değişiklik yapma hakkını her koşulda saklı tutar.
Kampanya stoklarla sınırlıdır.
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Kampanya süresince LinkPuan kullanımına ve kampanyaya ilişkin soruların olması durumunda
adanaoptimum@shoplink.com.tr email adresinden, ShopLink Müşteri Memnuniyeti’nden ve
0850 207 57 67 no’lu Çağrı Merkezi numarasından destek alınabilinecektir.
Katılımcılar, kampanya süresince yaptıkları alışverişlerde ve/veya hediye bakiyelerle yaptıkları
alışverişlerde oluşabilecek ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her
türlü durumdan Göksu Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sorumlu
olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek kampanyaya katıldıklarını peşinen ve geri
dönülmez şekilde kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Kampanyaya Adana Optimum Alışveriş Merkezi (taşeron ve mağaza çalışanları ile 1. dereceden
yakınları dahil)AVM Yönetimi çalışanları ve Rönesans Holding çalışanları katılamaz.

