Mayıs 2013
Sayı 64
www.alarko-carrier.com.tr
Isıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Su Arıtma, Enerji, Yedek Parça
Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, çalışma alanımızla ve Alarko
Carrier’la ilgili sektörümüzü ve kamuoyunu
ilgilendirdiğini düşündüğümüz haberleri
sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler
için yol gösterici olacaktır. Haberleşme
adresimiz aşağıda verilmiştir.
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde
duyurmanızdan memnun oluruz.
Bültenle ilgilenmiyorsanız zamanınızı
gereksiz yere almak istemiyoruz,
adresinizin silinmesi için bu sütunun
altındaki e-posta adresimize tıklamanız
yeterlidir.
Saygılarımızla.

Alarko Carrier Facebook Sayfası
Bkz. www.facebook.com/alarkocarrier

ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ
- Teknik Bülten
- Yeni Ürün
- Gerçek Konfor
Bu bültenlere www.alarko-carrier.com.tr
adresinden abone olabilir, eski sayılarına
“Bültenler” başlığı altından erişebilirsiniz.
Bülteni almak istemiyorsanız tıklayınız:
ebulten@alarko-carrier.com.tr
Haberleşme Adresi:
ebulten@alarko-carrier.com.tr

İklimlerle Savaş, Konforunu Koru!
Toshiba Klima
Kazanma Şansı Yakala...
Gardını al! “İklim Savaşları” başlıyor.
Alarko Carrier’in facebook adresinde uygulamaya
geçirdiği bu oyun bağımlılık yaratırken,
serinleten hediyeler de sunuyor!
Oyuna katılım için detaylı bilgiyi bu sayımızda bulabilirsiniz. Şimdiden herkesin havası yerinde olsun, bol şanslar!
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Alarko Carrier küresel ısınma, hava kirliliği, şaşırtan iklim değişiklikleri ve benzeri sorunlara dikkat çekebilmek için facebook sayfasında ödüllü bir oyun uygulamasını paylaştı. Küresel tehditlerin yıkmaya çalıştığı mutlu yuvanızı korumakla
görevlisiniz. Başlangıçta kolay olduğunu düşündüğünüz bu görev gittikçe zorlaşacak....
Alarko Carrier tarafından 15 Mayıs – 15 Ağustos arasında düzenlenen bu kampanyaya http://apps.facebook.com/iklimsavaslari adresinden ulaşabilirsiniz. Her ay en çok puan alan 1 kişiye Toshiba marka klima hediye edilecek. Katılımın
ücretsiz olduğu oyuna beğen butonunu tıklayan, 18 yaşından büyük herkes katılabilecek.
KATILIM KOŞULLARI
1. Bu kampanya Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.
tarafından düzenlenmektedir.
2. Kampanya 15.05.2013 (SAAT 00:00) – 15.08.2013
(SAAT 23:59) tarihleri arasında www.facebook.com/
iklimsavaslari adresinde düzenlenmekte olup verilecek
ödüllerin sahiplerine ulaşması için ad, soyad, telefon
ve adres bilgileri oyun içerisinde talep edilmektedir.
3. Ödüller her ay en çok puan alan 1 kişiye Toshiba
Klima (RAS-10N3KV Modeli) şeklinde olacaktır.
4. Kazanan kullanıcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirim yapılacaktır. Kendilerine yapılan bildirime istinaden
48 saat içerisinde geri dönüş yapmayan kullanıcının
hakkı bir sonraki sırada bulunan kullanıcıya devredilecektir.
5. Çekilişe 18 yaşından küçükler, Alarko Carrier Sanayi
ve Ticaret A.Ş. çalışanları katılamaz, katılmış olsalar
dahi ödülleri kazanamazlar.
6. Bir kişi 1’den fazla ödül kazanamaz.
7. Kullanıcılar, bilgi formunda girdikleri ad-soyad, adres
ve telefon bilgilerinin doğru olduğunu kabul ve taahhüt
ederler. Yanlış bilgi beyan eden kullanıcılar yarışma
ödülünü kazanamazlar.
8. Ödüller, ödül sahibinden başkasına teslim edilemez,

9.
10.

11.
12.

13.

14.

devredilemez, nakde çevrilemez.
Oyuna üyelik ve katılım ücretsizdir.
Oyunda kayıtlı her üyenin kendi adına oynaması gerekmektedir. Başkaları yerine oynadıkları ya da kendi
adlarına başkasının oynamasına izin verdikleri belirlenen üyelerin, üyelikleri iptal edilir.
Küfürlü, müstehcen ya da genel ahlaka aykırı kullanıcı
bilgileri oluşturdukları belirlenen üyelerin, üyelikleri ve
puanları iptal edilecektir.
Oyun kayıtlarının tutulduğu sisteme/veritabanına
dışarıdan yapılacak izinsiz bir müdahale durumunda
ve/veya oyunda bulunabilecek olası geliştirme
hatalarından (bug) yararlanarak kendine avantaj
sağlayan üyelerin, üyelikleri iptal edilecektir.
Üyelerin, başka üyelerin sisteme/veritabanına dışarıdan
yapacakları izinsiz müdahale ya da çeşitli yöntemlerle
kurallara aykırı şekilde kendilerine avantaj sağlaması
durumunda uğrayabilecekleri zararlardan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Wudya Digital sorumlu
değildir.
Seçtiği kullanıcı adı ya da başka üyelerce görüntülenebilen diğer kayıt bilgileri Alarko Carrier Sanayi
ve Ticaret A.Ş. rakiplerinin ya da herhangi bir ticari
kurumun tanıtımına yönelik olduğu belirlenen üyelerin,
üyelikleri iptal edilecektir.
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15. Seçtiği kullanıcı adı ya da başka üyelerce görüntülenebilen diğer kayıt bilgileri herhangi bir kurum ya da
kişinin saygınlığını zedeleyici özellik taşıyan üyelerin,
üyelikleri iptal edilecektir.
16. Aynı puana sahip kullanıcılar, sıralamada oyunda o
puanı tarih bazında ilk elde eden daha yukarıda yer
alacak şekilde sıralanır.
17. Oyunda kurallara aykırı şekilde kendine avantaj yaratmaya çalışan üyeler uzman ekibimizce oyun kayıtları
izlenerek ve çeşitli otomasyon yöntemleriyle belirlenmektedir. Kurallara aykırı şekilde kendine avantaj yaratan
üyelerin belirlenmesinde izlenen prosedür ve işlemler
hiçbir şekilde açıklanmamaktadır. Bu prosedürlerin
uygulanmasından kaynaklanabilecek yasaklama ve
iptal işlemlerinde üyeler itiraz edemeyeceklerini kabul
eder.
18. Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. gerekli
gördüğünde, oyunu ve/veya kampanyaları üyelere
haber vermeksizin sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu
durumda üyeler hiçbir hak iddia etmeyeceklerini kabul
eder.
19. Kullanıcı oyuna erişim sağlamak amacıyla tıkladığı
beğen butonu ile ve bu hesabı internet yolu ile kullanmakla, apps.facebook.com/iklimsavaslari Facebook sayfasında yer alan kullanım şartları ve gizlilik
kurallarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
20. Gizlilik ilkesi çerçevesinde, sayfayı beğenenlerin kişisel
bilgileri, sahiplerinin izni olmaksızın uygulamayla
ilgili kurumların dışında hiçbir kurum veya kişi ile
paylaşılmayacaktır.
21. Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanıcıların,
resmi Facebook sayfasının duvarına yazdığı metinler,
resimler ve içeriklerden sorumlu tutulamaz.
22. Bu kullanım koşullarının kullanılması ile ilgili ya da
buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf
vukuunda Kocaeli Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
23. Kazanılan ödül değiştirilemez, nakit karşılığı talep edilemez, hakkını devredemez ve satamaz.
24. Aynı kişinin farklı üyelik bilgileri ile tekrarlı katılımı ve
ödül kazanımı kurallara aykırıdır. Bu gibi durumlarda,
katılımcının üyelikleri ve varsa ödül hakkı hiçbir uyarı
yapılmadan iptal edilir.
25. Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu yarışmayı
istediği an sonlandırma hakkına sahiptir.
26. Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. kampanyalarıyla
ilgili olarak önceden duyurmak koşulu ile dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
27. Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. yarışmada ödül

28.
29.

30.
31.

32.
33.

kazananların isimlerini oyun içerisinde, resmi Facebook
sayfasında, sitede ve dilediği mecrada açıklama hakkını
saklı tutar.
Üyeler, üyelik formu üstünden girdikleri e-posta ve cep
telefonu bilgileri ile Alarko Carrier yetkililerinin kendileriyle iletişime geçmesini izin vermiş sayılır.
Uygulama Facebook tarafından geliştirilmediği gibi
yarışmanın düzenlenmesinde Facebook sponsorluğu,
desteği bulunmamaktadır. Uygulama Facebook idaresi
altında da değildir.
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Wudya Digital, uygulamaya katılım sırasında oluşabilecek teknik
aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamayacaktır.
Katılımcılar, uygulamaya katılım için gerekli olan
üyelik bilgilerini yalnızca Facebook ile değil, Alarko
Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Wudya Digital ile de
paylaşmakta olduğunu kabul etmektedir.
Katılımcıların belirtmiş oldukları e-posta adresine
Alarko-Carrier tarafından tanıtım ve bilgilendirme
amaçlı posta gönderilebileceğini kabul etmiş sayılır.
İklim Savaşları oyununa katılan herkes bu şartları kabul
etmiş sayılır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
•

Wudya Digital kullanıcılardan edindiği kullanıcı bilgilerinin gizliliğini, belirtilen temel kurallar ve www.facebook.com internet sitesinin uygulamalara ilişkin genel
gizlilik politikası dâhilinde sağlayacaktır.
• Uygulama aracılığıyla katılımcıdan alınan ad, soyad,
cep telefonu bilgileri Facebook tarafından değil, Alarko
Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından alınmaktadır
ve aşağıdaki durumlar haricinde üçüncü kişilere
açıklanmayacaktır;
1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b.
yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte
olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak,
2. Yetkili idari ve adli otorite tarafından yürütülen bir
araştırma veya soruşturmanın amacıyla kullanıcılarla
ilgili bilgi talep edilmesi durumunda.
• Katılımcıların yarışmaya katılımı için zorunlu olan ve
verilen hizmetlerde ihtiyaç duyulan bilgiler, üyelerden
temin edilerek uygulama kapsamında kullanılacak ve
sonrasında saklanmayacaktır.
• Bilgiler, yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarıyla
korunmakta; kullanıcı bilgilerine yetkisiz erişimlerin
engellenmesi için gerekli ve asgari güvenlik önlemleri
alınmaktadır.

