
NN Hayat ve Emeklilik “NN Senin Mobilin” Kampanyası Yasal Metin

Bu kampanya; NN Hayat Ve Emeklilik A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
07.12.2021 tarih ve E.40453693-255.01.02-E.12955 sayılı izni ile düzenlenmektedir. 10.12.2021 (00.01)- 
10.01.2022 (23.59) tarihleri arasında Türkiye genelinde NN Hayat Ve Emeklilik A.Ş’ye ait https://musteri.
nnhayatemeklilik.com.tr/V2/ internet şubesi üzerinden TC kimlik no ve şifresi ile giriş yaparak veya 
“NN Senin Mobilin” mobil uygulamamız üzerinden TC kimlik no ve cep telefonu ile giriş yaparak cep 
telefonu numarası ve/veya e-posta bilgilerini güncelleyenlere 1 çekiliş hakkı verilecektir. Ad-soyad-gsm 
no ve email bilgisi eksik veya kayıtlı olmayan tüketicilere çekiliş hakkı verilmeyecektir. Kampanyaya 
katılım 1 çekiliş hakkı ile sınırlıdır. https://musteri.nnhayatemeklilik.com.tr/V2/ internet sitesi veya “NN 
Senin Mobilin” mobil uygulaması üzerinden yapılan bilgi güncelleme işlemleri ücretsizdir. Katılımda 
sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Çekiliş; 14.01.2022 
tarihinde, saat 11:00’da Umut Çekiliş ve Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti., Merkez Mah. İzzetpaşa Sk. Ay-Han İş 
Merkezi No:14/29 Şişli-İstanbul adresinde, noter huzurunda yapılacak olup dileyen herkesin katılımına 
açıktır. Çekilişte, 1 kişi; Fuji Instax Mini 9 Box ICE (899,00 TL), 5 kişi; JBL Go2 Bluetooth Hoparlör 
(adedi: 363,44 TL) ve 20 kişi; JBL Tune 500 Kulaklık CT, OE (adedi: 260,28 TL) ikramiyesi kazanacaktır. 
Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Çekiliş sonuçları 20.01.2022 tarihli Birgün Gazetesi’nde 
duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana 
gelecek gecikmelerden kampanya düzenleyici ve çekiliş ajansı sorumlu değildir. Katılımcının ikramiye 
kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.  
İkramiye kazanan asil talihlilerin 04.02.2021 ve yedek talihlilerin 19.02.2022 tarihine kadar kimlikleri 
ve iletişim bilgileri ile info@umutcekilis.com mail adresine ya da Umut Çekiliş’e şahsen başvurmaları 
gereklidir. Başvuruda bulunarak talep edilen belgeleri, belirtilen tarihlere kadar eksiksiz olarak teslim 
etmeyen talihli ikramiyesini teslim alamaz. Belirtilen tarihlere kadar başvuruda bulunma sorumluluğu 
talihlilere aittir. İkramiye son teslim tarihi 28.02.2022’dir. Kazanılan hak devredilemez, nakde çevrilemez, 
değiştirilemez. 18 yaşından küçükler ile NN Hayat ve Emeklilik, Umut Çekiliş, Salt İletişim Grup, 
Kendine Bakma Akademisi çalışanları kampanyaya katılamazlar. Katılmış ve kazanmış olsalar bile 
ikramiyeleri verilmez. İkramiye bedeli içinde bulunan ÖTV ve KDV hariç, tüm vergi, harcama ve yasal 
yükümlülükler talihlilere aittir. Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır. Ayrıntılı 
bilgi, yükümlülüklerin devamı ve aydınlatma metni https://www.nnhayatemeklilik.com.tr/duyurular/
iletisim-bilgilerini-guncelle-hediye-kazan internet sitesindedir.
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