
Marka Teklif Detayı Katılım Koşulları Websitesi

Bergdorf Goodman

Bergdorf Goodman'da tek seferde yapacağınız 

500 USD ve üzeri harcamanıza 25 USD para 

iadesi alın.

Bergdorf Goodman'da vergiler dahil ve indirimler hariç olmak üzere tek seferde 

yapılan 500 USD ve üzeri ödemelerde geçerlidir. ABD'de mağaza içinde USD 

cinsinden yapılan ödemelerde geçerlidir. Mağazadan teslim için internetten 

verilen siparişlerde geçerli değildir.

http://www.bergdorfgoodman.com/stores/i

ndex.jsp?icid=foot_thestore

Bloomingdale's 

Bloomingdale's'de tek seferde yapacağınız 

350 USD ve üzeri harcamanıza 25 USD para 

iadesi alın.

Bloomingdales'de vergiler dahil ve indirimler hariç olmak üzere tek seferde 

yapılan 350 USD ve üzeri ödemelerde geçerlidir. ABD'de mağaza içinde USD 

cinsinden yapılan ödemelerde geçerlidir.

http://www1.bloomingdales.com/shop/stor

e/search

Brooks Brothers 
Brooks Brothers'da 300 USD ve üzeri her 

harcamanıza 50 USD para iadesi alın.

Vergiler dahil ve indirimler hariç olmak üzere, havalimanı mağazaları hariç tüm 

Brooks Brothers perakende ve fabrika satış mağazalarındaki 300 USD ve üzeri 

alışverişlerde geçerlidir. İnternetten veya telefonla alışverişlerde geçerli 

değildir. Önceki alışverişler için geçerli değildir. İstisnalar uygulanır.

http://www.brooksbrothers.com/on/deman

dware.store/Sites-brooksbrothers-

Site/default/Stores-

Find?ICID=Find_Store_Top_Option

Go Avia Travel

TÜM otel rezervasyonlarında %5 para iadesi 

alın. Tüm otellerde geçerlidir. Minimum 

harcama şartı yoktur. GoAviaTravel.com 

sitesine gidin ve "Mastercard" kodunu girin.

Kampanyaya katılan bir Mastercard kuruluşundan alınan geçerli bir Mastercard 

kullanılmalıdır. Tüm ödemeler vergiler dahil ve indirimler hariç olmak üzere 

GoAviaTravel.com sitesinde USD cinsinden işlenir.

Lorna Jane
Lorna Jane'de 300 USD ve üzeri her 

harcamanıza 50 USD para iadesi alın.

Lorna Jane'de vergiler dahil ve indirimler hariç olmak üzere 300 USD ve üzeri 

ödemelerde geçerlidir. ABD'de mağaza içinde veya internet mağazasında USD 

cinsinden yapılan ödemelerde geçerlidir.

https://www.lornajane.com/store-finder

Original Penguin
Original Penguin'de 200 USD ve üzeri her 

harcamanıza 25 USD para iadesi alın.

Original Penguin'de vergiler dahil ve indirimler hariç olmak üzere 200 USD ve 

üzeri ödemelerde geçerlidir. ABD'de mağaza içinde USD cinsinden yapılan 

ödemelerde geçerlidir.

http://www.originalpenguin.com/storelocat

or

Saks Fifth Avenue

Saks Fifth Avenue'da tek seferde yapacağınız 

250 USD ve üzeri harcamanıza 25 USD para 

iadesi alın.

Saks Fifth Avenue'da vergiler dahil ve indirimler hariç olmak üzere tek seferde 

yapılan 250 USD ve üzeri ödemelerde geçerlidir. ABD'de mağaza içinde USD 

cinsinden yapılan ödemelerde geçerlidir. Saks.com, Saks Off 5th mağazaları, 

saksoff5th.com, hediye kartıyla alışverişler veya ön sipariş verilen ürünlerde 

geçerli değildir.

http://www.saksfifthavenue.com/stores/sto

res.jsp?bmUID=kxpQS14

The Peninsula Hotel

The Peninsula Hotel New York'ta yapacağınız 

1000 USD ve üzeri harcamanıza 100 USD para 

iadesi alın.

1000 USD ve üzeri harcama yapın, 100 USD para iadesi alın. Teklif tek 

seferliktir. The Peninsula Hotel New York'ta geçerlidir. Konaklamanızın 

ödemesi 31 Aralık  2019'a kadar yapılmalıdır.

https://www.peninsula.com/en/new-york/5-

star-luxury-hotel-midtown-nyc

The Peninsula Hotel Beverly Hills

The Peninsula Hotel Beverly Hills'te 

yapacağınız 1000 USD ve üzeri harcamanıza 

100 USD para iadesi alın.

1000 USD ve üzeri harcama yapın, 100 USD para iadesi alın. Teklif tek 

seferliktir. The Peninsula Hotel Beverly Hills'te geçerlidir. Konaklamanızın 

ödemesi 31 Aralık 2019'a kadar yapılmalıdır.

https://www.peninsula.com/en/beverly-

hills/5-star-luxury-hotel-beverly-

hills#contact-us

Tory Burch
Tory Burch'de 250 USD ve üzeri her 

harcamanıza 25 USD para iadesi alın.

Tory Burch'de vergiler dahil ve indirimler hariç olmak üzere 250 USD ve 

üzeri ödemelerde geçerlidir. ABD'de mağaza içinde USD cinsinden yapılan 

ödemelerde geçerlidir.

http://www.toryburch.com/stores?country=

US

Tourneau
Tourneau'de 1000 USD ve üzeri her 

harcamanıza 250 USD para iadesi alın.

31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerlidir. Teklife Rolex, Cartier ve Patek Philippe 

markaları dahil değildir. Diğer markalarla ilgili bazı kısıtlamalar olabilir. Her 

müşteri için bir işlemle sınırlıdır. Diğer promosyonlarla birleştirilemez.

http://www.tourneau.com/stores

https://www.peninsula.com/en/beverly-hills/5-star-luxury-hotel-beverly-hills#contact-us
https://www.peninsula.com/en/beverly-hills/5-star-luxury-hotel-beverly-hills#contact-us
https://www.peninsula.com/en/beverly-hills/5-star-luxury-hotel-beverly-hills#contact-us


Hard Rock Cafe

Hard Rock Cafe'de tek seferde yapacağınız 

100 USD ve üzeri harcamanıza 10 USD para 

iadesi alın.

Hak kazanan işlemler yalnızca Mastercard tarafından işlenenlerle sınırlıdır 

ve yalnızca işlem ülkesi dışında verilen uygun bir Mastercard kartıyla 

yapılabilir. Teklif, Amerika'daki, restoranda tüketilen şirket tarafından 

sahip Hard Rock Cafe lokasyonlarında, yemek ve içecek harcamalarında 

geçerlidir. Hard Rock casino ve otellerde, grup ve özel etkinliklerinde, 

biletli ve canlı performanslarda, Rock Shops®'da, imtiyazlı kafelerde ve 

internet üzeri alışverişlerde geçerli değildir. Farklı indirim ve teklifler ile 

birleştirilemez. Geçerlilik tarihi geçmiş harcamalarda geçerli değildir.  

Yasaların yasakladığı yerlerde geçersizdir.

https://www.hardrockcafe.com/

Loews Hotels
Loews Hotels'de 500 USD ve üzeri her 

harcamanıza 50 USD para iadesi alın.

Loews Hotel'de vergiler dahil ve indirimler hariç olmak üzere 250 USD ve 

üzeri ödemelerde geçerlidir. ABD'de mağaza içinde USD cinsinden yapılan 

ödemelerde geçerlidir. Teklif Universal Orlando Resort'da geçerli değildir. 

Gruplar, anlaşmalı hesaplar ya da ekip üyeleri fiyatlarında için geçerli 

değildir. Teklif, farklı bir promosyon ile birleştirilemez. Mevcut 

rezervasyonlar için geçerli değildir.

https://www.loewshotels.com/

The Cheesecake Factory
The Cheesecake Factory'de 100 USD ve üzeri 

her harcamanıza 10 USD para iadesi alın.

The Cheesecake Factory'de vergiler dahil ve indirimler hariç olmak üzere 

100 USD ve üzeri ödemelerde geçerlidir. ABD'de mağaza içinde USD 

cinsinden yapılan ödemelerde geçerlidir. 100 USD ödeme tek seferde 

yapılmalıdır. Eve servislerde geçerli değildir.

https://www.thecheesecakefactory.com

/

Uber
Uber'de 20 USD ve üzeri her harcamanıza 2 

USD para iadesi alın.

Amerika'da gerçekleştirdiğiniz seyahetlerde vergiler dahil ve indirimler 

hariç olmak üzere 20 USD ve üzeri ödemelerde 2 USD iade alın. 1 

Temmuz 2019 ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında, Uber aplikasyonu 

üzerinden yapılan rezervasyonlarda geçerlidir. Ödeme Mastercard ile 

yapılmalıdır. Müşteri başına limit 1 (bir)'dir. Teklif başkasına devr 

edilemez. Hediye kartları, geçmiş harcamalar ve Uber Eats için geçerli 

değildir. 

https://www.uber.com/

Hugo Boss
Hugo Boss'da 400 USD ve üzeri her 

harcamanıza 40 USD para iadesi alın.

*Hugo and Boss tarafından işletilen Hugo Boss mağazalarında vergiler 

dahil ve indirimler sonrasında 400 USD ve üzeri ödemelerde geçerlidir. Bu 

teklif, fabrika satış, havaalanı, imtiyazlı mağazalar, büyük mağazaların 

içerinde yer verilen Hugo Boss mağazalarında ya da internet 

alışverişlerinde geçerli değildir. Geçmiş harcamalarda geçerli değildir. 

Farklı koşullar hariç tutulabilir.

https://www.hugoboss.com/us/


