Konfor Mobilya Instagram Yarışması Katılım Koşulları
1. Bu kampanya, Konfor Mobilya tarafından Türkiye genelinde düzenlenmektedir. Hiçbir
şekilde Facebook Inc. ve Instagram Inc. tarafından düzenlenmemekte ve sponsorluğunda
yapılmamakta olup, Facebook Inc. ve Instagram Inc. ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
2. Yarışma 5 Ocak Çarşamba günü https://www.instagram.com/konformobilya/ hesabında
başlayıp, 26 Ocak Çarşamba günü saat 23.59 itibarıyla son bulacaktır. Bu tarih ve saat
diliminin dışındaki katılımlar geçersiz sayılacaktır.
3. Yarışmaya katılmak için https://www.instagram.com/konforyatak ve
https://www.instagram.com/konformobilya hesaplarımızı takip etmeniz, yoruma 3
arkadaşınızı etiketlemeniz ve yarışma postunu beğenmeniz gerekmektedir. Kazanan kişi
https://www.cekilissitesi.com/ sitesi aracılığıyla belirlenecek ve Konfor Mobilya hesabında 27
Ocak Perşembe günü Instagram Hikayeler üzerinden açıklanacaktır.
4. 18 yaşından küçük olanlar bu yarışmaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülü
kullanamazlar.
5. Toplamda 3 kişi ödül kazanma hakkına sahip olacaktır. Kazanan 3 kişiye Polar Battaniye
verilecektir. Hediye gönderim süresi 21 iş günüdür.
6. Kazanan kullanıcı ile iletişim kurulması için kazandığı açıklanan kullanıcı ad-soyadı, telefon
ve adres bilgilerini Instagram direkt mesaj yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Kazanan kişiye
ulaşılamaması halinde hediye, yedek listesinde yer alan 1. katılımcıya devredilecektir.
7. Katılımda sunulan kimlik ve adres bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının
sorumluluğundadır. Bilgilerini eksik ya da yanlış ilettiği tespit edilen kullanıcılar, ödül
kazanamazlar. Kullanıcılar başkası adına ödül kazanamazlar ve profil bilgilerinin kendilerine
ait olduğunu ve doğru bilgi içerdiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
8. Çekilişe ancak gerçek kişiler katılabilmektedir. Tüzel kişiler, markalar değerlendirme
kapsamına alınmayacaktır. Konfor bünyesi altında çalışanların katılımı geçersiz sayılacaktır.
9. Ödülü kazanan kişiler yarışma sonucu açıklandıktan sonra 2 gün içerisinde açık adres
bilgilerini ve T.C kimlik numaralarını Konfor Mobilya ile Instagram DM üzerinden
paylaşmalıdır. Bu tarihe kadar dönüş yapmayan kişinin ödülü geçerliliğini yitirecektir.
10. Kazanan kişiler, isimlerinin Konfor Mobilya’nın sosyal medya hesapları aracılığıyla
açıklanmasını ve KVKK metnini kabul etmiş olurlar.
11. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez, nakde dönüştürülemez veya
ertelenmesi talep edilemez.

12. Ürün iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayacağından cayma hakkı kullanılamaz.
13. Yarışma yurt dışından katılımlara açık değildir. Eğer bir kullanıcı yurt dışından yarışmaya
katılıp, ödüle hak kazanırsa, bu hakkı kullanamaz. Katılımı geçersiz sayılır.
14. Bu kampanya kumar oyunu ve/veya iddia içerikli değildir.
15. Konfor Mobilya, uygunsuz bulduğu yarışmacıları eleme ve yarışma dâhilinde saymama
hakkını saklı tutar.
16. Yarışmaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden
ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun
programa sahip olunmaması vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara
yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk
kabul edilmemektedir.
17. Yarışma boyunca, yarışma gidişatını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar
teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da haksız yollardan ödül kazandığı tespit etmesi
durumunda Konfor Mobilya, ilgili kullanıcının kazandığı ödülü hiçbir uyarı yapmaksızın iptal
etme hakkını saklı tutar.
18. Konfor Mobilya, yarışma koşullarında değişiklik yapma hakkını ve yarışmayı durdurma
ve/veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda yeni koşullar tekrar
duyurulacaktır.
19. Gizlilik ilkesi çerçevesinde, katılımcıların kişisel bilgileri, sahiplerinin izni olmaksızın
kampanyayla ilgili kurumların dışında hiçbir kurum veya kişi ile paylaşılmayacaktır.
20. Yarışmaya katılan herkes yukarıda geçen tüm yarışma şartlarını okumuş ve anlayarak
peşinen kabul etmiş sayılır.

