BASIN BÜLTENİ

11 Ocak 2013

İnternet, Cep veya Tablet Şube kullananlara Arsenal – Manchester United Derbisini Yerinde İzleme Fırsatı

ING Bank’a ‘Tık’layanlar
Arsenal – Manchester Maçına Gidiyor
ING Bank’ın Internet, Cep veya Tablet Şubeleri’ne, 7 Ocak – 15 Şubat 2013
tarihleri arasında giriş yapan müşterileri arasında gerçekleştirecek çekilişle 3
şanslı çift, İngiltere’nin başkenti Londra’da Premier Lig’in dev maçlarından
Arsenal – Manchester United derbisini izleme şansı yakalıyor.
ING Bank’ın İnternet, Cep veya Tablet Şube’lerine giriş yapan 3 şanslı çift, İngiltere’nin başkenti
Londra’da Barclay’s Premier Lig heyecanı yaşayacak. 7 Ocak – 15 Şubat 2013 tarihleri arasında
ING Bank’ın İnternet, Cep veya Tablet Şubelerine giren müşteriler arasında yapılacak çekilişle 3 çift,
27 Nisan 2013 tarihinde oynanacak Arsenal – Manchester United derbisini Emirates Stadyumu’nda
VIP izleyecek.
Dev derbiyi izlemeye hak kazananlar rüya gibi bir hafta sonu yaşayacak
ING Bank’ın bireysel müşterileri internet şubesine giriş yaptıklarında 1, cep veya tablet şubeye giriş
yaptıklarında 2 olmak üzere toplam 3 çekiliş hakkı kazanabilecekler. Çekiliş sonucunda Londra’ya
gitme fırsatı yakalayan şanslı çiftler; derbiyi izlemenin yanı sıra üç gün boyunca rehberlik hizmeti
alarak şehri gezecek, The Ritz London Hotel’de 5 Çayı’na katılacak, “The Phantom of the Opera”
müzikalini izleyecek ve “Pub” keyfi yaşayacak.
Kampanyaya katılım koşulları
Bu kampanya Milli Piyango İdaresi’nin 26.12.2012 tarih ve B.07.1. MPİ.0.13.00.02-255.01.02-3788-13536 sayılı izni ile ING Bank A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.
Kampanya 07.01.2013 - 15.02.2013 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya tarihleri arasında İnternet Bankacılığı’nın kullanılmasının teşvik edilmesi amacıyla Banka
Hizmet tanıtımlarını da sağlayan www.ingbank.com.tr sitesinden ING İnternet Şubesi’ne ücretsiz olarak kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yapanlara 1 çekiliş hakkı
verilecektir. Ayrıca kampanya tarihleri arasında ING Mobil uygulaması içindeki Cep Şube veya Tablet Şube’ye giriş yapanlara 2 çekiliş hakkı verilecektir. Kampanya
dönemi içinde 1 kişi en fazla 3 çekiliş hakkı kazanacaktır. Çekiliş 26.02.2013 tarihinde saat 11:00'de Çınar Sok. No.15 4. Levent - İstanbul adresinde halka açık olarak
yapılacaktır. Sadece Bireysel Müşteriler kampanyadan yararlanabilir. Seyahat ikramiyesi talihlinin dışında başka biri tarafından kullanılamaz, devredilemez, nakde
çevrilemez. İstanbul'a kadar ulaşım giderleri, vize ve pasaport işlemleri talihlilere aittir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. 18 yaşından küçükler, ING Bank A.Ş. ve
Akro Tanıtım Organizasyon Film Yapım ve Tic. Ltd. Şti. çalışanları kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Çekiliş sonuçları
01.03.2013 tarihinde Akşam Gazetesi’nde ve www.kimkazandi.com internet sitesinde ilan edilecektir. Kazanan asil talihlinin son başvuru tarihi 16/03/2013, yedek
talihlilerinki 31/03/2013’tür. Kazanlara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılacaktır. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler
dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Piyangoya itiraz için ikramiye son teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Milli Piyango İdaresi’ne
başvurulmalıdır. Bu piyangoya iştirak eden herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir
finansal hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 93 bin çalışana ve 66 milyon müşteriye
sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde
üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır. Sürdürülebilirliği iş
modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda çocukların eğitimi,
finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. UNICEF ile küresel
işbirliğinin 6. yılını dolduran ING Grubu, ‘ING Chances for Children’ programı kapsamında çocukların
eğitime erişimini sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones
Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi
Global Compact’a da imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile
sürdürmektedir.
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