ALPET GOLD CARD İSKONTOLU SİSTEM
GENEL ŞARTLAR
• ALPET Gold Card İskontolu Sistem’in her türlü mülkiyeti Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.'ye
(ALPET) aittir.
• Kart hamili belirttiği bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder.
• Kart başvurusunda bulunulması, ALPET'e hiçbir şekilde başvuruyu kabul etme, kart
düzenleme yükümlülüğü getirmez.
• Kart hamili olmak için 18 yaşından büyük olmak gereklidir.
• Kart hamili, kartı kullandıkça, alışveriş bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecek ve gerekiyorsa o
anda istasyona/bayiye itirazını yapacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
• Kart hamili beyan ettiği bilgilerin değişmesi durumunda, bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.
Bilgilerin güncellenmemesi sonucu doğabilecek hatalardan ve bunun sonucunda doğabilecek
yükümlülük ve masraflardan ALPET sorumlu değildir.
• Kart, sadece hamili tarafından Türkiye genelinde ALPET Gold Card İskontolu Sistem üyesi
ALPET istasyonlarında ve ALPET tarafından belirlenecek diğer kart ortakları ve kampanyalar
kapsamında kullanılacaktır.
• ALPET, son 1 yılda hiç işlem yapılmamış kartları iptal edebilir. ALPET, kartın kullanımında
usulsüzlük tespit edilmesi durumunda kartın iadesini talep edebilir, karta el koyabilir, kartı iptal
ederek kullanılmasını durdurabilir.
• ALPET, dilediğinde kartı başka programlarla birleştirebilir, bir bankaya, finansman kuruluşuna
ya da başka ortaklarına devredebilir.
• ALPET bu sistemin koşullarını herhangi bir neden göstermeksizin değiştirme, durdurma ya da
kaldırma hakkını saklı tutar.
• Taşıt Yönetim Sistemi (TYS) satışları, ALPET Gold Card Filo satışları ve özel anlaşmalı
satışlar ALPET Gold Card İskontolu Sistem kapsamı dışındadır. Kart hamili formda doldurduğu
bilgilerin, gerek ALPET gerekse ALPET tarafından belirlenen 3. kişiler tarafından düzenlenen
aktivitelere, kampanyalara davet, posta, e-posta ve SMS gönderileri ve benzeri pazarlama
faaliyetlerinde kullanılmak üzere paylaşılabileceğini kabul eder.

KARTIN ÇALINMASI / KAYBOLMASI
• Kart hamili, kartının çalınması, kaybolması ya da kullanılamayacak şekilde bozulması halinde
info@alpet.com.tr mail adresine bilgi vermekle yükümlüdür.
• Kartın çalınması, kaybolması ya da kullanılamayacak şekilde bozulması halinde, durumun
ALPET' e bildirilmesine kadar geçecek zamanda oluşabilecek zarar ve kayıplardan ALPET
sorumlu değildir.
• Kart hamili yeni kart başvurusunda bulunması durumunda, eski kartındaki alım koşullarından
feragat etmiş olur. ALPET yeni kartın koşullarını belirleme hakkını saklı tutar.

www.alpet.com.tr

