
Katılım koşulları: 

VARTA Power Bank 5200 ürününü geri çağırma 

Gönüllü ürün geri çağırma VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-
Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Almanya (bundan sonra VARTA olarak anılacaktır) 
tarafından yapılmaktadır.  

Bu durum sadece gri ve gümüş renkteki münferit bir VARTA Power Bank 5200 ürün 
partisine yöneliktir, parti numarası 28416CA. VARTA Power Bank 5200'ün diğer tüm 
ürün partileri ve diğer VARTA Power Bank ürünleri bu kapsamın dışındadır.  

Gönüllü geri çağırma 01.08.2018 ile 31.10.2018 arasındaki dönemle sınırlıdır ve 20 
avroluk satın alma bedelinin iadesini kapsar. Sadece ilgili PARTİ kapsamında üretilen 
ve ürün sahibi tarafından ilgili ürün fotoğrafları ve satın alma kanıtı ile fatura kopyası 
aracılığıyla kesin şekilde kanıtlanmış ürünler, yukarıdaki dönemde belirtilen satın 
alma bedeli iadesine hak kazanabilir. Sonraki kayıtlar artık gönüllü geri çağırma için 
dikkate alınamaz.  

Etkilenen ürünlerin satın alma bedeli iadesi için kayıt sadece internet üzerinden 
mümkündür ve gerekli tüm belgeleri içeren başvuru 31.10.2018 tarihine kadar 
yapılmalıdır. Bu tarihten sonraki gönderimler/kayıtlar dikkate alınmayacaktır. Kayıt 
giriş tarihi geçerli kabul edilir.  

İlgili ürünler şunlardır: 

VARTA Portable Power Bank 5200mAh (57963 101 111 – Renk: Gümüş) 
VARTA Portable Power Bank 5200mAh (57963 201 111 – Renk: Gri)  

Ürün ayrıntılarını şu adreste bulabilirsiniz 
http://www.varta-consumer.com  

İlgili parti: 28416CA  

İlgili ürün için satın alma bedeli iadesi: 20 Avro 

Diğer tüm VARTA ürünleri, ürün geri çağırma sürecinden etkilenmez ve açıkça 
etkilenen ürünler değildir.  

Gönderilecek belgeler ve gönüllü satın alma bedeli iadesi için prosedürler şunlardır: 
Ürünün mevcut durumunu kanıtlayan, etkilenen ürünlerin bireysel ürün fotoğraflarının 
yüklenmesi.  
Ürün fotoğrafındaki şu bilgiler okunur olmalıdır: 
Parti numarası ve bireysel başvuru kodu ile birlikte tip etiketi (ürünün arka tarafına 
bakınız).  

Satın alma bedeli iadesi her ürün başına sadece bir kereye mahsustur. 
VARTA, satın alma veya fatura kopyalarının orijinal kanıtını talep etme ve inceleme, 
bu kayıt koşullarına uygunluk için tüm kayıtları ve başvuruları kontrol etme ve 
gerekirse eksik destekleyici belgeleri talep etme hakkını saklı tutar. 



 
Kayıt işlemi şu link üzerinden yapılabilir: 
http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall 
 
Katılımcıların daimi ikametgahı ve geçerli bir SEPA banka hesabı olmalıdır. 
Katılımcılar 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.  
 
Bu teklif satıcılar ve distribütörler için geçerli değildir. Lütfen bayi veya satıcı olarak 
doğrudan distribütörünüze veya VARTA'ya başvurun.  
 
Tanımlanan alış fiyatı, kayıt sırasında belirtilen SEPA hesabına başarılı bir şekilde 
kayıt yaptıktan sonraki 4 hafta içinde marken mehrwert AG üzerinden gönderilir. 
Satın alma bedelinin ödemesi sadece SEPA transferi ile yapılır. Peşin, nakit ödeme 
veya çekle ödeme yoktur. VARTA, finansal kurumlardan satın alma bedelini almak 
için ödenen banka ücretlerine karşı sorumlu değildir.  
 
"Gönüllü Geri Çağırma"nın uygulanması için VARTA aşağıdaki ajansı kullanır:  
 
marken mehrwert - brand added value AG, Julius-Hatry-Straße 1, D-68163 
Mannheim.  
 
Bu ajans, veri korumasına uygun olarak, gönderilen dokümanları bu işlemin bir 
parçası olarak işleme koyma ve verilerinizi görüntüleme ve kaydetme hakkına 
sahiptir. Sorular ortaya çıkarsa veya belgeler istenirse, ajans size bağımsız olarak 
ulaşacaktır.  
 
İlave veri koruma bilgileri:  
İsim, adres, vb. kişisel veriler VARTA tarafından veya uygulama ajansı tarafından 
yalnızca ürün kaydı için ve sadece bu işlem bağlamında saklanır ve işlenir ve kayıt 
tamamlandıktan sonra silinir. Bu veriler kesinlikle gizli tutulur, üçüncü taraflara 
açıklanmaz ve reklam amaçlı kullanılmaz.  
Prensip olarak, VARTA'nın genel gizlilik politikası geçerlidir.  
 
Katılmak için gerekli ürün kaydı sadece internet üzerinden yapılabilir. Satın alma 
fiyatının ödenmesinden sonra, veriler 6 aylık bir süre için saklanacak ve daha sonra 
silinecektir.  
 
VARTA, eksik, yanlış, yanıltıcı, değiştirilmiş ya da yasadışı bilgi içeren kayıtları ve 
gönderimleri işlememe hakkını saklı tutar.  
 
Katılımcı, VARTA'dan kendi belgelerini gönderdikten sonraki 4 hafta içinde herhangi 
bir geri bildirim almadıysa, katılımcının e-posta yoluyla Varta@markenmehrwert.com 
ile iletişime geçmesi istenir.  
 
Lütfen e-posta ile iletişimin sadece Almanca veya İngilizce olduğunu unutmayın.  
 
Eksik bilgi / belge gönderen katılımcılar bilgilendirilecek ve 7 gün içinde eksik 
belgeleri tamamlamaları istenecektir. İlgili süre, bilgilendirme tarihinden itibaren 
başlar. Katılımcı buna uymazsa veya eksik belgeleri tekrar göndermezse, geri ödeme 
hakkı geçerliliğini yitirir.  
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İlgili  
http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall adresine bilgi, 
veri, ürün bilgisi ve fotoğraf yüklerken oluşan tüm telefon veya internet masrafları 
katılımcılar tarafından karşılanır.  
 
VARTA, katılım koşullarını karşılamayan, katılım şartlarını ihlal eden, yanlış kişisel 
veri sağlayan, haksız kaynak kullanan ve / veya bu koşullar altında izin verilenden 
daha sık promosyona katılmaya çalışan müşterileri, satın alma bedeli iadesinden 
hariç tutma hakkına sahiptir. Bir istisna nedeni varsa, VARTA, ödenen satın alma 
bedelini geri almak için geriye dönük olarak yetkilidir.  
 
VARTA, ibraz edilen tüm belgeleri olası kötüye kullanım için herhangi bir zamanda 
kontrol etme hakkını ve şüphe durumunda yasal yollara başvurma hakkını açıkça 
saklı tutar. 
 
VARTA, gönüllü geri çağırma işlemini zamanından önce sona erdirme veya 
promosyon dönemi boyunca katılım koşullarını değiştirme hakkına sahiptir. Bu, 
özellikle zorlayıcı sebep hallerinde ve teknik ve / veya hukuki nedenlerle eylemin 
düzgün bir şekilde yerine getirilmemesi durumunda geçerlidir. Katılım koşulları 
01.08.2018 tarihinden itibaren geçerlidir.  
Katılım koşullarının güncel versiyonu, ilgili kayıt dönemi süresince 
https://www.markenmehrwert.com/campaign/varta/tnb_tu.pdf adresinden çağrılabilir 
ve kullanılabilir.  
 
Kayıt ile katılımcı, katılım koşullarını ve bilgilerinin doğruluğunu kabul eder.  
 
Satın alma bedelinin iadesi bu kadar kolaydır: 
 

1. Parti numarasını kullanarak, etkilenen bir ürün olup olmadığını kontrol edin. 
İlgili parti numarası ürünün arka tarafında bulunur.  

2. Lütfen kayıt öncesinde katılım koşullarını okuyun. 
3. http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall 

adresine gidin ve ülkenizi seçin. Burada gerekli tüm bilgileri bulabilir ve 
doğrudan ürün kaydına gidebilirsiniz. Kayıt ücretsizdir ve gereklidir. 

4. Kayıt sayfasındaki talimatları takip edin. Etkilenen tüm ürünler için kişisel 
başvuru kodunuzla özelleştirilmiş bir fotoğrafa ve eğer gerekliyse etkilenen 
ürünün satın alma kanıtına (fatura / onay) ihtiyacınız vardır. 

 
Herhangi bir sorunuz veya gereksiniminiz varsa, katılımcılar için bir Müşteri 
Hizmetleri e-posta adresi vardır: 
 
E-posta:  
Varta@markenmehrwert.com 
 
VARTA'nın, herhangi bir yasal sebepten ötürü tazminat talepleri için sorumluluğu, bu 
madde uyarınca sınırlandırılmıştır. VARTA'nın yükümlülüğü – her ne sebeple olursa 
olsun - sadece zarar, sözleşmenin amacının gerçekleştirilmesini tehlikeye sokacak 
şekilde veya sözleşmenin amacına yönelik olarak, ağır ihmal veya kötü niyetten 
kaynaklanan temel sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmekten kaynaklanıyorsa söz 
konusudur. 
VARTA, ağır ihmal veya kötü niyet olmaksızın, temel bir sözleşme yükümlülüğünün 
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ihlaline karşı sorumluysa, bu sorumluluk, VARTA'nın, sözleşmenin imzalanması 
sırasında, söz konusu şartlar nedeniyle ortaya çıktığı anda beklemesi gereken 
zararın kapsamı ile sınırlıdır. 
Ürün Sorumluluk Yasası kapsamındaki hasarlar ve yaşam, vücut veya sağlık 
kapsamında meydana gelen hasarlar, önceki paragraflardaki sorumluluk 
sınırlamalarından etkilenmez. 
Yukarıdaki feragatnameler ve sınırlamalar; bağlı iştiraklerin, yasal temsilcilerin, 
çalışanların veya VARTA'nın diğer vekil temsilcilerinin yükümlülüklerine eşit olarak 
uygulanır. 
 
 
Baskı ve imla hataları ile tipografik veya benzeri hatalar için sorumluluk kabul 
edilmez.  
VARTA, web sitesindeki teknik veya yazım hatalarından veya web sitesinin 
kullanımından, sunumundan, sağlanmasından veya geçici olarak 
kullanılmamasından veya diğer web sitelerine bağlantı kaynaklı (müteakip) 
zararlardan kaynaklanan herhangi bir sonuçtan sorumlu değildir.  
 
Bu katılım koşullarının münferit hükümleri tamamen ya da kısmen etkisiz hale gelirse 
ya da bir boşluk ortaya çıkarsa, bu durum, katılım koşullarının geçerliliğini etkilemez. 
Böyle bir durumda, VARTA ve katılımcılar geçersiz hükmün ekonomik amacına 
mümkün olduğunca yakın olan bir hükmü kabul etmeyi taahhüt ederler. Yeni bir 
yönetmelikle ilgili olarak herhangi bir anlaşma yapılmadığı sürece, bu katılım koşulları 
eksik veya etkisiz düzenlemeler olmaksızın yorumlanacaktır. 
 
 
Değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır.  
 
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 
Ellwangen, Almanya 
 


