
 

Bu kampanya DİVAN TURİZM İSLETMELERİ A.Ş adına MPİ’nin 16.12.2020 tarih ve 40453693-255.01.02-

E.9568 sayılı izni ile Hedef Çekiliş tarafından kapsam dışı olarak düzenlenmiştir. 21.12.2020 Saat: 00:01-

28.12.2020 Saat: 23:59 kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde www.instagram.com (ücretsiz) internet 

sitesine giriş yaparak Divan Turizm İşletmeleri A.Ş için düzenlenecek yarışmada, @divanotelleri hesabını takip 

ederek paylaşılan kampanya postunun altına, yorum olarak Nefes Aldıran Dört Dörtlük tatil paketini paylaşmak 

istediğin arkadaşını ve neden bu tatili kazanmak istediği ile birlikte açıklayan katılımcılar yarışmaya 

katılacaklardır. Katılımlar konusunda uzman jüri tarafından değerlendirilecek olup; değerlendirme sonunda 

kazanan değerlendirme sonunda kazanan 1 kişiye Divan Otellerinde geçerli 4 gece kahvaltı dahil konaklama 

ikramiye olarak verilecektir. (Odaya kahvaltı, Kazanmış olduğunuz pakete dahil konaklama süresini tek seferde 

veya bölerek kullanabilirsiniz, Paketi kullanmak istediğinizde, konaklama yapmak istediğiniz tarihten en az 7 

gün önce divanoffers@divan.com.tr adresine, talep geçmenizi rica ederiz. Rezervasyon talepleri otelin müsait 

ligine göre değerlendirilip tarafınıza geri dönüş yapılacaktır, Odada fark ödemeden tek kişi veya çift kişi 

konaklama yapabilirsiniz. İki kişiden fazla konaklamalarda ekstra kişi farkı için %10 indirim uygulanır. Paketler 

Divan Bodrum ve Divan Erbil harici tüm Divan otellerinde geçerlidir. Paket kontenjanlar doğrultusunda 1 sene 

için geçerli olacaktır. Divan İstanbul Otel'de 1 gece konaklama hakkı pakette 2 gece kullanım olarak 

hesaplanacaktır. Otele rezervasyonunuz yapıldıktan sonra iptal ve değişiklik taleplerinizi otelin iptal kurallarında 

belirtilen tarih ve saate kadar bildirmenizi rica ederiz. İptal edilmeksizin kullanılmayan konaklamalar paket 

hakkınızdan düşecektir. Kişinin konaklama noktasına ulaşım maliyetleri kendisine ait olup şahsi harcamalar 

dahil değildir. Konaklama ikramiyesi, başkasına devredilemez ve nakde çevrilemez.). Kampanyaya 

www.instagram.com/Divanpastaneleri (ücretsiz) internet sitesinden yapılan katılımlar ücretsizdir. Divan otel 

konaklama ikramiyesini talihliden başkası kullanamaz, nakde çevrilemez veya devredilemez. Otel Konaklama 

İkramiyesinin son kullanım tarihi 31.12.2021’dir. Konaklama standart odalarda geçerlidir. Özel günler ve 

bayramlarda yarışma hakkı kullanılamaz talihlilerin ulaşım, transfer ve diğer masrafları kendilerine aittir.) 

Yarışmaya sadece bireysel kullanıcılar katılabilir. Bir kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla 

kampanyaya katılan kullanıcılar ödül kazanamaz ve kesinlikle hak iddia edemezler. Katılımcılar sadece kendileri 

adına yarışmaya katılabilirler, başkası adına katılım yapılamaz. Genel Ahlak kurallarına aykırı paylaşımlar 

yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Yarışmaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarlarından, internet 

erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (internet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun 

programa sahip olunmaması, vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. 

durumlardan kaynaklanabilecek sorunlardan ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. 18 yaşından 

küçükler ve DİVAN TURİZM İSLETMELERİ A.Ş çalışanları düzenlenen piyango ve yarışmaya katılamaz, 

katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez. İkramiyeye konu olan eşya ve /veya hizmetin bedeli 

içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. 
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