
Emaar Teras Restoranları Kampanyası Genel Koşullar 

Kampanya aşağıdaki şart ve koşulları kapsar, katılımcılar kampanyaya katılarak bu koşulları kabul etmiş 

sayılırlar. 

• Kampanyaya 25 Ağustos – 15 Ekim 2022 tarihleri arasında katılım sağlanabilir. 

• Kampanya tarihleri arasında ve aynı gün içinde toplam 750 TL ve üzeri harcamaya 100 TL 

değerinde 1 adet teras restoran hediye kuponu verilecektir.  

• Kampanyadan yararlanmak için aynı gün içinde Emaar mağazalarından yapılan toplam alışveriş 

tutarının  750 TL ve üzeri olması gerekmektedir.   

• Hediye kupon tutarı , harcama tutarından bağımsızdır. 750 TL ve üzeri tüm harcamalar için 

hediye kupon tutarı 100 TL’dir, değişmez. 

• Kampanya kapsamında kazanılan  kuponlar 1 Kasım 2022 tarihine kadar aşağıda adları belirtilen 

restoranlarda kullanılabilir.  

• Kuponların geçerli olduğu restoranlar; Emaar Square Mall’da bulunan Markus Ribs, Cantinery, 

Hayal Kahvesi, Big Chefs, Sushico, Huqqa, Happy Moon’s , Tickerdaze, Hudson, House Café, The 

Galliard’dır. Kuponlar bu restoranların sadece Emaar Şubesinde geçerlidir, diğer şubelerinde 

kullanılamaz. 

• Kupon tutarı bölünemez. Katılımcı elindeki kupon ile sadece kuponun ait olduğu restoranda ve 

tek seferde harcamak yapmak zorundadır.  

• Kampanyaya katılmak için, Katılımcıların Emaar Mobil uygulamasını indirmesi ve uygulama 

üzerinde kendi bilgileri ile bir kullanıcı yaratması ve yaptıkları alışverişlerin fiş/faturalarını 

uygulamaya yüklemeleri gerekmektedir.   

• Kampanya başvurusunun yapıldığı tarih ile alışverişlerin yapıldığı tarih aynı olmalıdır.  Farklı 

günlerde yapılan alışverişlerin faturaları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

• Kampanyaya aynı gün içinde maksimum 1 kez ve kampanya süresince – farklı tarihlere olmak 

üzere - maksimum 3 kez katılım yapılabilir.  

• Kampanya kapsamında yüklenen faturalar onaylandıktan sonra fatura toplamı 750 TL ve 

üzerindeyse katılımcılara Teras Restoranları Kampanyası – Hediye Çarkı çevirme hakkı 

verilecektir. 

• Katılımcı çarkı çevirdikten sonra kendisine kazandığı restoranın hediye kuponu numarası dijital 

olarak paylaşılacaktır. Katılımcı bu kupon numarasını uygulama içindeki Fatura yükleme 

sayfasında da Kuponlarım başlığı altında görüntüleyebilir.  

• Kuponun Restoranlarda Harcanabilmesi için katılımcının “-1” Ramsey Mağazası yanında 

bulunan Concierge Masasına uğrayarak aynı numaralı fiziksel (basılı) hediye kuponunu alması ve 

restorana bu kupon ile gitmesi gerekmektedir. Kampanya kapsamında kampanyaya katılan 

restoranlarda dijital hediye kuponu numarası kabul edilmeyecektir, fiziksel kuponun (basılı) 

restoranlarla paylaşılması gerekmektedir.  

• Hediye kuponları, 300 TL ve üzerindeki harcamalarda geçerli olacaktır.  

• Sisteme yüklenen fiş/faturalar  kampanya koşullarına uygunluk durumlarına göre onay ve red 

olarak cevaplandırılır.  

• Onaylanan faturalarda, katılımcılara mobil uygulama içindeki hediye çarkı için 1 (bir) adet 

çevirme hakkı verilecektir. Her bir çevirim sonrasında katılımcılar, kampanyaya katılan 

restoranlardan birinde geçerli 100 TL’lik hediye kuponu kazanacaklardır. 

• Fatura geçerlilik koşulları 

• Aynı fiş/fatura ile kampanyaya birden fazla kere katılım sağlanamaz.  



• Başka AVM’lerden yapılmış alışverişlerin fiş/faturaları, ürün teslim yeri Emaar olsa dahi 

markaların e-ticaret sitelerinden yapılmış alışverişlerin fiş/faturaları, okunmayan, eksik-

kesik, kırışmış, katlanmış olarak yüklenmiş faturalar, üzerindeki müşteri ismi ile katılımcı 

isminin farklı olduğu faturalar kapsam dışı olup sisteme yüklense dahi geçersiz 

sayılacaktır. 

• Emaar içerisinde bulunan döviz bürosu işlemleri, bankalardan/ATM’lerden alınan 

makbuzlar, tütün ve tütün mamulleri, alkol ve alkollü içecek alımları, şans oyunları 

harcamaları, sarrafiye altın, mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, TL/dakika 

yüklemeleri, gıda, restoran harcamaları, ürün değişim fiş/fatura/efaturaları kampanyaya 

dahil değildir, bu belgeler sisteme yüklense dahi geçersiz sayılacaktır.  

• Kampanya, farklı kampanyalarla birleştirilemez.  

• Kampanyaya Emaar Square Mall personeli ve mağaza çalışanları katılamaz. 

• Emaar Square Mall kampanya koşullarında ve tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

• Emaar Square Mall, şüpheli gördüğü durumlarda faturaları onaylamama, fiş/fatura veya ödeme 

slibinin orjinalini isteme hakkını saklı tutar. 

• Katılımcılar, kampanya süresince yaptıkları alışverişlerde ve hediye bakiyelerle yaptıkları 

alışverişlerde oluşabilecek ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her 

türlü durumdan Emaar’ın sorumlu olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek kampanyaya 

katıldıklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

 


