POS Kampanyalar› Seçimi Nasıl Yapılır?

POS KAMPANYALARI KULLANIM KILAVUZU

• Kartı çip okuyucuya takın.
• Çıkan menüde ilgili iﬂlem seçene¤i üzerine gelerek “Giriﬂ” tuﬂuna basın.
• ‹ﬂlem tutarını girerek “Giriﬂ” tuﬂuna basın.

POS Kampanyaları Nedir?

SEÇMEL‹ TAKS‹T

• Taksitli iﬂlem yapıyorsanız taksit sayısını girin.

TAKS‹T SAYISI ?
(02-12)

Kart sahiplerine yönelik POS üzerinden seçilen artı taksit, erteleme, ekstra bonus, indirim ve
kontör kampanyalarına POS Kampanyaları denir. POS üzerinde tek bir kampanya seçene¤i
sunulabildi¤i gibi birden fazla kampanya çeﬂidi de aynı anda kart sahibine sunulabilir. Kart
sahibi kampanya seçeneklerinden bir tanesini seçerek alıﬂveriﬂini tamamlar.

5

BEDAVA ALIﬁVER‹ﬁ

• Müﬂterinizin birikmiﬂ bonusundan, kullanmak istedi¤i bonus
tutarını girerek “Giriﬂ” tuﬂuna basın.

5,00 TL

Bedava Bonus

POS Kampanya Çeﬂitleri Nelerdir?

5,18 TL

HARCANAN TUTAR

1. Artı Taksit Kampanyalar›: Örne¤in POS’unuzdan “+3 taksit” kampanyasına dahil 60
TL’lık 3 taksitli bir iﬂlem yaptı¤ınızda; kart sahibi borcunu 6 eﬂit taksitle (+3 taksit
uygulaması ile) kredi kartına öder (10 TL*6).
2. Erteleme Kampanyalar›: Örne¤in POS’unuzdan “2 ay öteleme” kampanyasına dahil
60 TL’lık 3 taksitli bir iﬂlem yaptı¤ınızda; kart sahibi ilk taksitini 2 ekstre dönemi
sonra ödemeye baﬂlar ve borcunu 3 eﬂit taksitle kredi kartına öder (20 TL*3).
3. Ekstra Bonus Kampanyaları: Örne¤in POS’unuzdan “+ %5 bonus ” kampanyasına
dahil 100 TL’lık bir iﬂlem yaptı¤ınızda; kart sahibi standart kazandı¤ı bonus’a ek
olarak %5 bonus kazanır (5 TL ek bonus).

• Ekranda görüntülenen tutarlar do¤ruysa “Giriﬂ” tuﬂuna basın.

95,00 TL

HARCANAN BONUS
5,00 TL

ﬁ‹FRE (P‹N) G‹R‹N‹Z

ÖZEL KAMPANYALIRINIZ

• Çıkan ﬂifre giriﬂ ekranında PIN giriﬂi yapıldıktan sonra “Giriﬂ”
tuﬂuyla iﬂlemi onaylayın.

• ‹ﬂlem, Banka tarafından onaylandıktan sonra ekrana POS
Kampanyaları seçenekleri gelecektir.

1) +3 EKSTRA TAKS‹T

4. ‹ndirim Kampanyaları: Örne¤in “%10 indirim” kampanyasına dahil 100 TL’lık bir
iﬂlem yaptı¤ınızda; harcama, kart sahibinin ekstresine %10 indirimli yansır (90 TL).
5. Kontör Kampanyaları: Örne¤in “50 kontör hediye” kampanyasına dahil bir iﬂlem
yaptı¤ınızda; müﬂterinizin kontörün yüklenmesini istedi¤i numarayı POS’a girerek,
hediye kontörlerin ilgili numaraya yüklenmesini sa¤layabilirsiniz.
POS Kampanyalarına dahil edildi¤iniz durumlarda Bankamız tarafından iﬂyerinize bilgilendirme
yapılmaktadır.
POS Kampanyalarında, müﬂterilerinize hangi kampanya seçeneklerini sunabilece¤inizi, ilgili
Bonus veya Flexi kartlarla iﬂlem yapmanız esnasında, kart sahibi ﬂifresini girdikten sonra POS
ekranında görürsünüz.

2) 63 GÜN ÖTELEME

‹ﬁLEM KAMPANYASIZ
TAMAMLANACAKTIR
KAMPANYA SEÇMEK ‹Ç‹N
LÜTFEN G‹R‹ﬁE BASINIZ

• Müﬂteriniz POS Kampanyalarından yararlanmak istemiyorsa
“Çıkıﬂ” tuﬂuna basın. Ekrana iﬂlemin kampanyasız tamamlanaca¤ına
dair bilgi mesajı çıkacaktır. ‹ﬂlemi kampanyasız tamamlamak için
tekrar “Çıkıﬂ” tuﬂuna basın.

‹ﬂlem tamamlandıktan sonra POS’tan alınan iﬂyeri ve kart sahibi sliplerinde yararlanılan
kampanya ile ilgili Kampanya Bilgisi mesajı çıkar.

Kontör Kampanyalarında GSM Numara Giriﬂi Nasıl Yapılır?

ÖZEL KAMPANYALIRINIZ
50 BEDAVA KONTOR

OPERATORÜ SEÇ‹N
TURKCELL
VODAFONE
AVEA

GSM NOSUNU G‹R‹N
_

• ‹ﬂyeriniz Kontör Kampanyasına dahil ise ve müﬂteriniz bu
kampanyadan yararlanmak istiyorsa, POS’unuz üzerinden ilgili
kartla satıﬂ yaptı¤ınızda, kart sahibi ﬂifresini girdikten sonra
“BEDAVA KONTÖR” kampanya seçene¤i üzerine gelecek
“Giriﬂ” tuﬂuna basın.
• Müﬂteriniz kampanyaya dahil olan GSM operatörlerinden
hangisine kontör yüklemek istiyorsa o seçenek üzerine gelerek
“Giriﬂ” tuﬂuna basın.

• Kontör yüklenmesi istenen telefon numarasının, baﬂına “0”
koymadan 10 hane olarak giriﬂini yapın ve iﬂlemi tamamlayın.

BU ALANI BOﬁ
GEÇEMEZS‹N‹Z

‹ﬂlem tamamlandıktan sonra POS’tan alınan iﬂyeri ve kart sahibi sliplerinde, Kampanya
Bilgisi alanında kontör yüklenecek olan GSM numarası yer alır.

POS Kampanyalar› ‹ptal ‹ﬂlemi Nasıl Yapılır?
POS Kampanyalar› kapsamında yapılan iﬂlem iptalini size gönderilen POS Kullanım Kılavuzu’nda
anlatılan standart iptal iﬂleminde oldu¤u gibi yapabilirsiniz.
POS Kullan›m K›lavuzu’nuz yoksa 0212 444 0 339 numaral› POS Destek hatt›ndan talepte
bulunabilirsiniz.

0212 444 0 339

www.garantipos.com.tr

posta@garanti.com.tr

