
HOPiLiLER VAILLANT’TA
KAZANIYOR

Kampanya 31 Ağustos 2019 tarihine kadar Vaillant yetkili satıcılarından satın alınan ve devreye alınmış olan “ecoTEC Plus” , “ecoTEC Pure” ve “ecoTEC Pro” Yoğuşmalı KOMBİ cihazları için geçerlidir. Kampanyadan faydalanmak için, cihaz satın alan Müşterinin en geç 31 Ağustos tarihinde Vaillant web sitesinin 
ilgili bölümüne cihaz fatura bilgileri ile başvuruda bulunması ve başvuru yaptığı cihazının en geç 31 Ağustos tarihinde yetkili servisimiz tarafından devreye alınmış olması gerekmektedir. Vaillant’tan cihaz satın alan müşteri “kampanya.vaillant.com.tr” linki üzerinden giriş yaparak üyelik bilgilerini eksiksiz 
doldurup onaylar ve satışa konu faturanın görselini de sisteme yükler. Kredi kartı slipleri bu başvuru için kabul edilmemektedir. Fatura ibrazında bulunmayan tüketicilerin müşterilerin kampanya başvurusu kabul edilmez. Kampanyaya başvuran Vaillant tüketicileri müşterileri Vaillant Club üyesi olmayı ve 
bununla bağlantılı Üyelik Koşullarını da kabul etmiş sayılır. Kampanya başvurusunda bulunan Müşterilerin cihazlarının devreye alımı Vaillant Yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır. Vaillant yetkili servisleri tarafından devreye alımları yapılmayan cihazlar kampanya kapsamında değildir.  BU kampanmyadan 
yararlanabilmek için, Müşterilerimizin HOPI uygulamasını kullanıyor olması gerekmektedir. Cihazın devreye alımından sonraki 7 (yedi) iş günü içerisinde Vaillant tarafından müşteriye SMS ile bir “PROMOSYON KODU” iletilir. Müşteri bu kodu HOPİ profilindeki promosyon kodu alanından ilgili kampanyayı seçerek 
aktif hale getirecek ve cihaz türüne göre belirlenen tutarda PARACIK kazanacaktır. Bu tutarlar ecoTEC PURE cihazlar için 150 TL değerinde 150 Paracık , ecoTEC PRO cihazlar için 200 TL değerinde 200 Paracık, ecoTEC PLUS cihazlar için 250 TL değerinde 250 Paracık olacaktır. Bu paracıklar 3. Kişilere 
devredilemezler, paraya çevrilemezler; yalnızda HOPI uygulamasının şartları dahilinde kullanılabilir. Bu kampanya kapsamında müşteriye gönderilecek Promosyon kodlarının geçerlilik süresi kodun iletildiği tarihten itibaren 2 (iki) haftadır. Bu süre içinde kodların Hopi uygulaması üzerinden aktive edilmesi 
gerekmektedir. Süre sonunda kodlar kendiliğinden geçersiz hale gelecektir. Müşteriye kampanya koşullarına uygun her cihaz için tek bir kod gönderilir. HOPİ mobil uygulaması üzerinden yapılan her işlem bakımından HOPİ’nin kendi üyelerine sunduğu hizmetlere yönelik şekil ve şartlar geçerli olacaktır, Vaillant 
Üyeler ile paracıkların kullanılmasına aracılık eden HOPİ mobil uygulaması arasındaki ilişkinin tarafı değildir. Kampanyaya katılmak için 18 yaşından büyük olma şartı aranır. Kampanya toplu yapılan ticari satın alımları kapsamaz, yalnız nihai tüketiciler kampanyadan faydalanabilecektir. Kampanya süresince 
uygulamada öngörülmemiş açıklar yoluyla veya herhangi bir şekilde kendilerine haksız avantaj sağlamaya çalışan kişi/kişilerin tespit edilmesi durumunda Vaillant, bütün kampanya verilerini ve üyeliği hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkına sahiptir. Ayrıca, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkı saklıdır.
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Müşteri  Vaillant yetkili 
satıcılarından 1 Haziran- 30 

Ağustos 2019 tarihleri 
arasında  ecoTEC Plus, 

ecoTEC Pro ve ecoTEC Pure
Tam Yoğuşmalı kombilerden  

birini alır.

Müşteri 
kampanya.vaillant.com.tr

web sitesi üzerinden 
kampanyaya katılım 
talebinde bulunur.

Müşteri, kampanya 
koşullarını kabul ettiğinde 
Vaillant Club üyesi olmayı 

kabul eder.

Kampanyaya katılım 
talebinde bulunan 

müşterilerin listesi Vaillant
Club personeli tarafından 

incelenir.

Hopi Paracık talebinde 
bulunan müşteriler aynı 
cihaz için Vaillant Club 
Ödül puanı talebinde 

bulunamaz.

*Aynı cihaz için birden fazla 
kampanyaya katılım sağlanamaz.

Kampanya şartlarına uyan 
müşterilere 150 -200-250 

Hopi Paracık  kodu sms ile 
gönderilir.

Cihaz devreye alındıktan 

sonra kampanya bilgileri 

kontrol edilir. 
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