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Genel Koşullar
shop&win kart Puan Kampanyası Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. 
tarafından düzenlenmektedir.
shop&win kart Puan Kampanyası’ndan sadece mülkiyeti Palm City 
Mersin Alışveriş Merkezi’ne (Palm City Mersin AVM) ait olan shop&win 
kart sahipleri faydalanabilir. Kart sahibi olmak için shop&win kart 
standına başvurabilirsiniz.
Palm City Mersin AVM mağazalarından yaptığınız alışverişlerin 
fiş/faturalarını shop&win kart standındaki görevliye ibraz edip, 
alışveriş karşılığında kazanacağınız puanları shop&win kartınıza 
yükletebilirsiniz. 
shop&win kart üyesi olmak isteyen müşterilere standımızdan kart 
verileceği gibi, kart taşımak istemeyen müşteriler sadece üyelik 
başvurusunda bildireceği cep telefonu numarası ile kartsız işlem 
yaptırabilirler ve kartın ayrıcalıklarından faydalanabilirler. 
shop&win kart ile kazanılan puanların parasal karşılığı yoktur. 
Para yerine geçmez ve mağazalarda harcanamaz.
shop&win kart Puan Kampanyası, sadece Palm City Mersin AVM 
mağazalarından ve kiosklardan yapılan alışverişlerde geçerlidir.
Telefon (sabit veya mobil hatlı) ve adsl gibi fatura ödemeleri, banka ve 
ATM’lerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, döviz bürosu işlemleri,
şans ve talih oyun harcamaları, tütün ve tütün mamulleri ve tekel 
harcamalarına ait fiş/faturalar puan kazanımına dahil değildir. 
Hediye çeki ile yapılan alışverişler puan kazanımına dahil değildir. 
Hediye kataloğunda yer alan hediyeler stoklarla sınırlıdır.
Palm City Mersin AVM sorumluluğu, hediye edilen ürüne / hizmete / 
alışveriş hediye çekine ilişkin hediye kuponunun shop&win kart 
standından bastırılması ve hediyenin kart sahibi tarafından imza 
karşılığında teslim alınması ile sona erer. Hediye kataloğunda yer alan 
ürünlerin kalite ve garanti sorumluluğu tedarikçi firmaya aittir.
Palm City Mersin AVM shop&win Puan Kampanyası koşullarında, 
verilecek hediye türlerinde, hediyelerin puan değerleri ile son teslim 
tarihlerinde değişiklik yapma, kampanyayı dilediği tarihte herhangi bir 
neden göstermeksizin her zaman sona erdirme hakkına sahiptir.
Palm City Mersin AVM mağaza çalışanlarının shop&win kart sahibi 
olması ve puan kampanyasından yararlanması yasaktır. 
Palm City Mersin AVM shop&win kart Puan Kampanyası’na katılan 
herkes, yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılır.

Puan Kataloğu Hakkında
shop&win kart kullanımı ve hak edilen puanlar karşılığında hediye 
kazanımı ile ilgili detaylı koşullar ve ürün katalogları Palm City Mersin 
AVM kart standında yer almaktadır. Basım hatasından kaynaklanan 
hatalar bağlayıcı değildir. shop&win Hediye Kataloğu içeriğinde yer 
alan görseller bilgi amaçlı olup, orijinallerinden farklılık gösterebilir. 
shop&win Hediye Kataloğu 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olup, 
Palm City Mersin AVM dilerse süreyi değiştirebilir.

shop&win Kart ile Puan Nasıl Kazanılır?  
Her 1 TL alışveriş = 1 Puan kazandırır.
Hipermarket, elektronik, teknoloji, beyaz eşya, yapı market ve kuyum 
harcamalarınızda 1 TL alışveriş = 0,5 puan kazandırır.

Hafta içi (Pazartesi - Cuma) arası günlerde yapılan alışveriş +%50 puan 
kazandırır.
Yiyecek & İçecek (Fast-Food, Restoran - Cafe&Bistro) aynı gün içinde 
alışveriş tutarından bağımsız maksimum 150 puan kazanılır.
Aynı gün içinde alışveriş tutarından bağımsız Hipermarkette 500 puan 
kazanılır.
Elektronik, teknoloji, beyaz eşya ve kuyum mağazalarından aynı gün 
içinde alışveriş tutarından bağımsız maksimum 2500 puan kazanılır. 
Aynı kart üyesi aynı mağazadan aynı güne ait en fazla 3 fiş/fatura 
kaydettirebilir.
Puanlar biriktirilir. Aylık olarak devredilebilir, ancak her yılın sonunda sıfırlanır.
Aynı kart üyesi aynı günde aynı mağazadan alışveriş tutarı ne olursa olsun 
maksimum 2500 Puan kazanabilir.
shop&win kart Puan Kampanyası bireysel katılıma yöneliktir. 
Bu nedenle ibraz edilen fiş/faturadaki müşteri bilgileri ile başvuran bilgileri 
tutarlı olmalıdır.
Puan kazanılan alışverişin iptali/iadesi halinde, iptal/iade edilen alışveriş 
karşılığı puan, shop&win kart sahibinin kalan toplam puanından 
düşülecektir.
Puan kazanımı için ay içerisinde yapılan alışverişlere ait fiş/fatura yine aynı 
ay içerisinde işletilmek durumundadır.  Bir önceki aya ait fiş/fatura sonraki 
ay içerisinde işletilemez. 

Kazanılan Puanlar Nasıl Kullanılır?  
shop&win kart sahibi, hediye listesini, puan değerlerini ve biriken 
puanlarını Palm City Mersin AVM içinde yer alan shop&win kart 
standından ve Palm City Mersin AVM’nin mobil uygulamasından 
öğrenebilecektir.
shop&win kart sahibi, biriken puanlarına karşılık alabileceği hediyelerin 
içinden dilediğini seçerek ilgili HEDİYE KUPONU’nu shop&win kart 
standından alabilecektir. Seçilen hediyenin teslimi 7 (yedi) iş günü sonra 
HEDİYE KUPONU aslı ve kimlik ibrazı ile kart standından yapılacaktır. 
Hediyenin en az 30 iş günü içerisinde teslim alınması zorunludur. 
30 iş günü sonrasında hediye teslimi yapılmayacaktır ve kart sahibinin 
tüm hakları sona erecektir.
Hediyeler stoklarla sınırlıdır. Stoku bitmiş ürün yerine puan kataloğunda yer 
alan eş ya da yakın puan değerlerindeki hediyeyi seçme seçeneği sunulur.
HEDİYE KUPONU’nun kaybedilmesi halinde kart sahibinin hediye hakkı 
sona erer. Bu durumda tüm sorumluluk kart sahibine aittir.
Seçilen hediye yerine başka bir hediye talep edilemez. 
Seçilen hediyeler ve/veya hediye çekleri hiçbir şekilde değiştirilemez.
Seçilen hediyenin puan karşılığı kart hamilinin biriken puanlarından 
düşülecektir.
Seçilen hediyenin kuponu, üzerinde adı ve soyadı yazılı kart sahibinden 
başkası tarafından kullanılamaz.
Seçilen hediyenin kuponu, kart standında görevli personel ve kart sahibi 
tarafından ad-soyad yazılarak imzalanması halinde geçerli olacaktır.
shop&win kart Puan Kampanyası kapsamında Palm City Mersin AVM, 
hediye listesinde yer alan hediyelerden herhangi birinin yerine ona en 
yakın puanlı hediyeyi veya en yakın nitelikte katalog dışından başka bir 
hediyeyi verme hakkını saklı tutar. 

shop&win Kart Hediye Kataloğu



PASPAS

4.000 
PUAN

 6’lı Kahve
Yanı İkram Bardağı

1.000
PUAN

6’lı Su Bardağı

500
PUAN

Mug-Kupa

500
PUAN

Hediye kataloğu içeriğinde yer alan ürün görselleri bilgi amaçlı olup,  orijinallerinden farklılık gösterebilir.

Havlu Seti

3.000 
PUAN

Yağlık Sirkelik

2.000
PUAN

Cam Salata
Kasesi

1.200 
PUAN



Saç Düzleştirici

7.500
PUAN

Su Isıtıcısı

8.000 
PUAN

Dijital Tartı

5.500
PUAN

Jenga Klasik

5.000
PUAN

Çay Seti

6.000
PUAN

Baharat Seti

5.000
PUAN

Banyo
Seti 

6.500 
PUAN

Monopoly

6.000
PUAN

Kahve Fincan
Takımı

6.000 
PUAN

Hediye kataloğu içeriğinde yer alan ürün görselleri bilgi amaçlı olup,  orijinallerinden farklılık gösterebilir.



Hediye kataloğu içeriğinde yer alan ürün görselleri bilgi amaçlı olup,  orijinallerinden farklılık gösterebilir.

Bornoz Seti

10.000
PUAN

Döküm Tava

9.000 
PUAN

Smoothie Blender

8.500
PUAN

Tek veya Çift Kişilik 
Nevresim Takımı

10.000 
PUAN

Saç Maşası

8.000 
PUAN



Hediye kataloğu içeriğinde yer alan ürün görselleri bilgi amaçlı olup,  orijinallerinden farklılık gösterebilir.

Katı Meyve 
Sıkacağı

13.000       
PUAN

Filtre Kahve
Makinesi

14.500
PUAN

Ütü

15.000
PUAN

Waffle Makinesi 

11.000
PUAN

Elektrikli 
Çay Makinesi

14.000
PUAN

El Blender Seti

15.000
PUAN

Elektrikli Tıraş Seti

12.000
PUAN

Türk Kahvesi
Makinesi

11.000
PUAN



Hediye kataloğu içeriğinde yer alan ürün görselleri bilgi amaçlı olup,  orijinallerinden farklılık gösterebilir.

Düdüklü Tencere

17.000
PUAN

Tost
Makinesi

19.500
PUAN

Çocuk Bisikleti

25.000
PUAN

Yetişkin Bisikleti

45.000
PUAN

Kabin Boy Bavul

40.000
PUAN

Dikey
Elektrikli Süpürge 

17.000
PUAN



Bulaşık Makinesi

85.000
PUAN

Televizyon

125.000
PUAN

Buzbolabı

150.000
PUAN

Apple iPad Tablet

70.000
PUAN

60.000
PUAN

Çatal-Kaşık-Bıçak Seti
12 kişilik 84 Parça

Hediye kataloğu içeriğinde yer alan ürün
görselleri bilgi amaçlı olup, orijinallerinden farklılık gösterebilir.

100.000
PUAN

Çamaşır Makinesi


