Ödüllü çekilişin kuralları:
1. Aşağıda yer alan kuralların hukuki bağlayıcılığı olacaktır. Bu çekilişe katılan katılımcılar çekilişin
şartları ve koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
2. Çekilişlere katılacak katılımcıların son katılım tarihleri 20 Ocak 2020, 20 Nisan 2020, 20 Temmuz
2020 ve 20 Ekim 2020’dır.
3. Bütün katılımcılar anketin sonunda yer alan kısma geçerli iletişim bilgilerini (isim + telefon
ve/veya e-posta) yazdıkları sürece çekilişe katılmaya otomatik olarak hak kazanırlar.
4. Eğer herhangi bir teknik arıza ile karşılaşıp iletişim bilgilerinizi ankete ekleyemezseniz lütfen
iletişim bilgilerinizi info@m1nd-set.com adresine yollayın.
5. Çekiliş ile belirlenen talihli, American Airlines, Air France, Delta, KLM, Etihad, Finnair, Swiss, Thai
Airways ya da Singapore Airlines tarafından gerçekleştirilen herhangi 2 uçuştan, 2 adet uzun
mesafe tek bacak (ve gidiş -dönüş) uçak bileti kazanacak. Eğer kazanan kişi havalimanına
ulaşmak için 4 saaten fazla kara yolculuğuna ihtiyaç duyuyorsa, ödül veren destekçinin ya da
havayolunun kararıyla bu havalimanından direkt uzun mesafeli uçak yolcu bileti verilebilir.
Talihliye verilecek olan uçak biletleri açık tarihlidir fakat koltuk müsaitliği rezervasyon
zamanındaki doluluk durumuna bağlıdır. Biletlerin rezervasyonu 10 Ocak 2021, 10 Nisan 2021,
10 Temmuz 2021 ve 10 Ekim 2021 tarihinden önce yapılmak zorundadır.
6. m1ndset çalışanları ve onların birinci dereceden akrabaları bu çekilişe katılamazlar.
7. Seyahat sigortaları, kara ulaşımı ve hotel masrafları çekilişe dahi değildir.
8. Kazanan talihli çekilişe kayıtların bittiği tarihlerinden bir gün sonra, anketi tamamlamış kişilerin
arasından yapılacak çekilişle rastgele belirlenecektir. Çekiliş, M1nd-set proje yöneticisi ve diğer 2
şirket çalışanın şahitliğinde yapılacaktır. Çekiliş süreci proje yöneticisi ve şahitler tarafından
kağıda geçirilip imzalanacaktır. Bu kağıt, yazılı istekte bulunulursa tüm katılımcıların erişimine
açık olacaktır.
9. Sonuçlar 25 Ocak 2020, 25 Nisan 2020, 25 Temmuz 2020 ve 25 Ekim 2020
tarihlerindewww.AirSatisfaction.com internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Kazanan, e-posta
ve telefon yoluyla bilgilendirilecektir.
10. Her kişi anketi bir kez doldurup tek bir çekiliş hakkı kazanır. İki kez anketi doldurup çekilişe
katılmaya çalışanlar diskalifiye edilecektir.
11. Anket ve ödül çekilişiyle ilgili taraflar arasından doğan tüm ihtilaflar İsviçre Yasaları tarafından
düzenlenecektir.
12. Destekçinin (m1nd-set) kararı son karardır.
13. Kazanan isimler m1nd-set SA, rue du Lac 47, 1800 Vevey, İsviçre adresine sorularak öğrenilebilir.

