
MirRa
® 

ustalarını düşünmeye 

devam ediyor! 
Siz değerli ustalarımız için geliştirdiğimiz programımızın koşullarını 

sizlerle paylaşmak isteriz. Tek yapmanız gereken ürün kutularımızın 

üzerindeki ürün etiketlerini ( ürün adı belli olacak şekilde) ve Polarshine 

şişe etiketlerini biriktirmek! Biriktirmiş olduğunuz etiketlerin karşılığında 

"Gıda" alışveriş hediye çeki kazanıyor olacaksınız. 

Biriktirmiş olduğunuz her Mirka ürün etiketi NET puan değerindedir. Her Net puan
ise bulunduğu ürün grubuna göre TL değerindedir. örneğin: 1 NET puan= 1 TL
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Kağıt mesnetli zımpara kutularının üzerindeki
barkodlarımız 3 NET Puan (Gold- Basecut- O. Silver-0. Silver Ace)

Diğer zımpara kutularının üzerindeki barkod etiketi 5 NET Puan

Polarshine şişesinin üzerindeki ürün etiketi 10 NET Puan
(Kampanyaya minimum 1 lt ve üzeri Polarshine etiketleri dahildir)

Makine kutularının üzerindeki barkod etiketleri 15 NET Puan

Diğer ürünler ve aksesuar ürünlerinin barkod etiketleri 3 NET Puan

işte adım adım yapmanız gerekenler 

• Kutu ile teslim aldığınız ürünlerin etiketlerini ve Polarshine şişe etiketlerini biriktiriyorsunuz.

• Topladığınız etiketleri aylık ya da 3 aylık periyodlarda bize posta ya da kargo yolu ile gönderiyorsunuz. Kargo ücreti

göndericiye aittir.( Etiketlerin orijinalleri gönderilmeli, fotokopi, fotoğraf vs. şeklinde yollanan etiketler geçersiz kabul

edilecektir. Ayrıca kenarları yırtık, hasar görmüş, hangi ürüne ait olduğu belli olmayan etiketler de geçersiz

kabul edilecektir.

• Topladığınız barkodların ve etiketlerin TL karşılığı tutarında hediye çeklerini "Gıda" çeki olarak yolluyoruz.

• Hediye çekleri 50 TL ve katları şeklinde verilmektedir. Etiketlerinizi bu rakamları göz önünde bulundurarak

yollamanızı rica ederiz.

• örneğin, bize toplam değeri 60 NET eden etiketleri yolladığınızda size 50 NET değerinde hediye çeki yollanacaktır
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ETiKET ORNEKLERI 

MIRKA• P'ROS 625CV 

"ISOmm6"' 

Or�, 2,5 mm• 1.lOIJO rpm 
C ntr,ıl v;ıı;uum 

Mirka kampanya ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gönderim esnasında kaybolan, teslim edilmeyen etiketlerden Mirka 

sorumlu tutulamaz. Etiketler tarafımızca kontrol edilip, sayıldıktan sonra hediye gönderimi yapılacaktır. Etiketlerin tarafımıza gönderim 

masrafından gönderici taraf sorumludur. Hediye çeki gönderimi etiketler tarafımızca kontrol edilip onaylandıktan sonra 30 gün içinde yapılacaktır. 

Biriktirilen etiketler ve puanlar bir sonraki yıla devredemez, aynı yıl içinde kullanılmalıdır. Kampanyaya katılan kişilerin istenildiği takdirde 

ürünlerin faturasını ibraz etme zorunluluğu vardır. Mirka ilgili sistemin istismarına yönelik durumların belirlenmesi halinde önceden bir bildirimde 

bulunmaya gerek duymadan katılımcıyı kampanyadan çıkarma hakkını saklı tutar. Kampanya 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir 




