
 
 Best Western Rewards® 2019 Yaz Sezonu Global Promosyon (“Promosyon”)  
Şart ve Hükümleri  
(a) Promosyon için kaydolan (bestwestern.com/rewardsrush2 sitesi üzerinden veya diğer yollarla, 
örneğin, Best Western® markalı herhangi otelin resepsiyonundan); (b) 20 Mayıs 2019 ile 2 Eylül 2019 
(“Promosyon Dönemi”) arasında bir Best Western otelinde nitelikli konaklama* yapmış olan; ve (c) 
Üyelere ait hesap profillerinde verilmiş geçerli bir e-posta adresine sahip olan Best Western Rewards® 
üyeleri† (“Üyer(ler)”), 20$ tutarında bir Best Western Travel Card® (“Seyahat Kartı”) promosyonuna hak 
kazanacaktır. Seyahat Kartı dünyadaki tüm Best Western otellerinde kullanılabilir.  
Promosyon dönemi boyunca üyenin kazanabileceği Seyahat Kartı sayısına ilişkin herhangi kısıtlama 
yoktur. Seyahat Kartları, Üyenin yerel para birimi cinsinden verilecektir. İlk nitelikli konaklama 
öncesinde promosyon kaydı ve Best Western Rewards ödül kaydı/üyeliği gerekir. Promosyon 
kaydından ve Best Western Rewards kaydı/üyeliğinden önce yapılan nitelikli konaklamalar Promosyon 
gereksinimlerini yerine getiremeyecektir. Best Western Rewards kayıt işlemi bestwesternrewards.com 
sitesi üzerinden tamamlanabilir. Seyahat Kart(lar)ının geçerlilik süresi veriliş tarihlerinden itibaren 120 
gündür. Süre bitiş tarih(ler)i Seyahat Kart(lar)ı üzerinde belirtilecektir. Herhangi uzatma, yenileme veya 
değişiklik yapılamaz.  
†İkamet ettikleri ülkeye bakılmaksızın tüm Best Western Rewards üyeleri promosyon hakkına sahiptir.  
Promosyon herhangi başka teklif, promosyon veya indirime tabi değildir. Herhangi uzatma, yenileme 
veya değişiklik yapılamaz. Promosyon devredilemez. Promosyon herhangi tebligat olmadan ya da stoklar 
sürdüğü müddetçe iptal veya tadile tabidir. Seyahat Kartı Üyenin e-posta adresine (Üyenin Best 
Western iletişim kanallarını seçip seçmemesine bakılmaksızın) elektronik olarak gönderilir. Nitelikli 
konaklamanızın ardından Seyahat Kartınızın elinize ulaşması için lütfen 1-2 hafta bekleyin. Seyahat 
Kartları, Üyenin hesap profilinde belirtilmiş e-posta adresi haricinde, posta veya başka herhangi yolla 
gönderilmeyecektir. Tüm Best Western Rewards program kuralları geçerlidir. Program şart ve 
hükümlerinin tamamı için bestwesternrewards.com sitesini ziyaret ediniz. Tüm Best Western Seyahat 
Kartı kuralları geçerlidir. Best Western Seyahat Kartına ilişkin şart ve hükümler için 
travelcard.bestwestern.com adresini ziyaret ediniz.  
Kuzey, Orta veya Güney Amerika’da ikamet eden ve yardıma ihtiyaç duyan Üyeler, 1-800-237-8483 
numaralı telefondan veya rewards@cs.bestwestern.com adresinden müşteri hizmetlerine ulaşabilir. 
İngiltere’de ikamet eden Üyeler rewards@bestwestern.co.uk adresine ulaşabilir. Asya’da ikamet eden 
Üyeler bwrasia@bestwestern.co.th, Avustralya, Yeni Zelanda, Afrika ve Çin’de ikamet eden Üyeler 
BWRredemptionsolutions@bestwestern.com adresinden müşteri hizmetlerine ulaşabilir. Yardıma ihtiyaç 
duyan tüm diğer Üyeler, +800 22 73 28 85 telefon numarasından veya 
travelcardmilan@bestwestern.com ya da bwr.service@bestwestern.com siteleri üzerinden Milano 
Müşteri Hizmetlerine ulaşabilir.  
*İşbu Promosyon dâhilinde “nitelikli konaklama” ibaresi, aynı Best Western otelinde bir veya ardışık 
birden fazla gecelik herhangi konaklama anlamına gelir. Ancak bir online seyahat acentesi, tur operatörü  



veya özel indirimli fiyatla rezerve edilmiş olan konaklamalar bu kapsama dâhil değildir (nitelik ölçütleri 
hakkında daha fazla bilgi için bkz. Best Western Rewards programı). Aynı tesiste 24 saatten kısa süre 
içinde yapılan birden fazla çıkış (check-out) ve giriş (check-in), tek bir nitelikli konaklama olarak kabul 
edilir. Promosyon Döneminde gerçekleşen nitelikli konaklamaların Promosyon için geçerli olabilmesi için 
2 Eylül 2019 tarihinde veya öncesinde tamamlanmış olmaları gerekir. Promosyon Döneminde 
gerçekleşen, ancak Promosyon Döneminin başlangıcıyla çakışan bir giriş tarihine sahip nitelikli 
konaklamalar, Promosyon hakkına sahip sayılır.  
 

** Ana para birimlerinin ABD Doları, CAD, GBP veya EUR olduğu ülkelerde ikamet eden misafirlere, 
ülkelerinin ilgili para biriminde 20 ABD Doları Hediye Kartı verilir, aksi takdirde 20 ABD Doları Hediye 
Kartı verilir. 

Her bir Best Western® markalı otel bağımsız mülk sahibine aittir ve bağımsız olarak işletilir. Best Western 
ve the Best Western ibareleri, Best Western International, Inc’nin hizmet markaları veya tescilli hizmet 
markalarıdır. © 2019 Best Western International, Inc. Her hakkı saklıdır. 

 

 

 

 


