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“Benim ustam kazanır”
sloganıyla hayata geçirdiğimiz yeni iş modelimizin,

siz değerli ustamıza da bol kazanç getirmesini diliyoruz.

Değerli GEP CLUB üyemiz,
GÜNSAN Ailesi olarak, yeni elektrikçi programımız

 GEP CLUB’ı tercih ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederiz. 

Günsan GEP CLUB’ın kazançlarla dolu dünyasına
HOŞ GELDİNİZ!

GEP CLUB üyelerimiz için 
çifte kazanç zamanı.

GEP CLUB’da; 

Bol Puan,

Bol Etkileşim,

Bol Kampanya,

Bol Hediye ve 

Bol Bol Kazanç var. 
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GEP CLUB üyesi elektrikçimiz olarak, hem Günsan 
ürünlerini avantajlı fiyatlarla alarak rakiplerinizden 
daha fazla kazanç sağlayacak, hem de her 
siparişinizde ekstra puan toplayacaksınız. 

Biriktirdiğiniz bu puanlarla, binlerce 
seçenek arasından dilediğiniz hediyeleri 
seçebileceksiniz.

GEP CLUB üyemiz olarak sadece ürünlerimizi satarak 
değil, ayrıca;

> Düzenleyeceğimiz eğitimlere katılarak

> Zengin içerikli videolarımızı izleyerek

> Kısa anketlerimizi cevaplayarak

bir taraftan mesleki bilginizi güçlendirecek, ustalığınızı 
daha da pekiştirecek, diğer taraftan da puan kazanmaya 
devam edeceksiniz.

Kazanç 1 Kazanç 2
Sat Kazan: Ustalığını Geliştir Kazan:
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GEP CLUB üyelerimizin
ekstra avantajları: 

Teknik konularda alacağınız bilgi desteği 
ile işleriniz kolaylaşacak.

Dijital platformdaki bütün 
teknik dosyalara ve kataloglara 
ulaşıp indirebileceksiniz.

Her türlü indirim ve kampanyalardan 
hızlıca haberdar olacaksınız.

Özel günlerde, size özel 
kampanyalar olacak.

GÜNSAN GEP CLUB üyelerine özel 
aktivite ve çekilişler yapılacak.

GEP CLUB Özel 
Müşteri Temsilcisi

Hafta içi çalışma günlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında 
GEP CLUB ve hediye kataloğu hakkındaki tüm sorularınıza 
yanıt vermek üzere yanınızda…

GEP CLUB üyesi olarak siz de bu ayrıcalıklı dünyanın tüm 
avantajlarından faydalanacaksınız.
Yüklediğiniz faturalar karşılığında kazanacağınız puanları hesabınızdan 
takip edin ve yönetin.
Puanlarınızı avantaja ve ödüle çevirin.
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Peki Program Nasıl Çalışır?

1 > gepclub.com web sitesi üzerinden veya
cep telefonunuza uygulamamızı indirerek kayıt olun.

2 > Fatura Görsellerini Sisteme Yükleyin.
> Günsan’ın anlaşmalı olduğu ana bayi ve bayilerinden aldığınız 

Günsan ürünlerinin fatura görüntülerini sisteme yükleyin.
Faturalardaki KDV hariç tutardan puan kazanacaksınız.

4 > WEB Sitesinden İstediğiniz Ödülü Seçip, 
Sipariş Verin.

> İnternet sitemizdeki Hediye Kataloğu alanında,
ödül seçeneklerini tıkladığınızda muhteşem

ödüllerimize hızlıca ulaşabilirsiniz. 1000’in üzerinde
hediyeden istediğinizi seçebilirsiniz. 

Bir tıkla hemen sipariş verebilir veya puanlarınızı daha değerli 
bir ödül için biriktirmeye devam edebilirsiniz. 

> Puanınız istediğiniz hediyeyi karşılamıyorsa, kredi kartı 
ile üstünü tamamlayıp hediyeye ulaşma şansınız da olacak.

Uygulama adı:  Biggymobil
Proje kodu:  Gepclub

5 > Ödülünüz Kapınıza Gelsin.
Seçtiğiniz hediyeleri kapınıza kadar teslim ediyoruz. 

3 > Kişisel Hesaplarınızı ve Puanlarınızı Takip Edin ve Yönetin.
> Hesap özetinize www.gepclub.com‘dan ulaşabilirsiniz.
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binlerce ürün arasından,
dilediğiniz hediyeyi seçin...
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Kazanmış olduğunuz puanları,
gepclub.com web adresinden 

ya da GEP CLUB mobil 
uygulamasını indirerek 

görebilirsiniz.

KOŞULLAR VE UYGULAMALAR

GENEL BİLGİLENDİRME

Üyelik
Bu programa sadece GÜNSAN elektrikçileri katılabilirler. Bunun dışındaki kişiler katılamaz ve 
herhangi bir hak iddia edemez.
Programa katılmak için ÜYELİK formunu doldurup KVKK ve Üyelik sözleşmesini onaylayınız. GÜNSAN 
tarafından ÜYE bilgileri teyit edilerek üyelik onayı verilir. GÜNSAN her başvuruyu kabul etmek 
zorunda olmayıp, sebep göstermeksizin üyelik taleplerini reddedebilir.

Üyeler, GÜNSAN tarafından belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde alınan aksiyonlar ve fatura 
yüklemeleri neticesinde hak ediş (PUAN) kazanırlar.
PUAN kazanan ÜYELER bu puanlarını SANAL MAĞAZACILIK A.Ş. tarafından yönetilen                                     
“www.gepclub.com“ internet adresi üzerinden Hediye Kataloğunu tıklayarak sadece PUAN veya 
PARA + PUAN seçenekleri ile ürün siparişi verebilirler.

Bu program GÜNSAN adına, SANAL MAĞAZA tarafından yürütülmektedir.
SANAL MAĞAZA, www.gepclub.com sitesinde Dünya ve Türkiye‘nin önde gelen markalarını siz 
değerli ÜYELERİN beğenilerine sunmuştur. Sitedeki marka ve ürünler devamlı olarak güncellendiği 
için lütfen web sitemizi sıkça ziyaret ediniz. Tüm Program Üyeleri aşağıda özet ve www.gepclub.com 
sitesinde detaylı olarak yer verilen Koşul ve Uygulamalar’a uymak zorundadır.

Ürünler
Ürünler stoklar ile sınırlıdır. Ürünler nakde çevrilemez. Ürünler hiçbir şekilde ticari amaçlı olarak 
sipariş edilemez. Sanal Mağaza tarafından müşteriye gönderilen ürünler müşteri tarafından hiçbir 
şekilde ticari amaçlı olarak satılamaz. Böyle bir durumda Sanal Mağaza siparişleri iptal etme ve 
göndermeme hakkına sahiptir. Web sitemizde ürünlerin TL değerleri günlük olarak değişmektedir.
GÜNSAN/Sanal Mağaza gerekli gördüğü takdirde sitede yer alan ürünlerin bir kısmını siteden 
çıkarabilir, mevcut ürünleri bir başkası ile değiştirebilir veya mevcut ürünün TL değerini güncelleyebilir. 

Ayrıca, KDV/ÖTV oranlarında meydana gelebilecek değişiklikler, ek olarak Vergi ve Gümrük 
Mevzuatındaki tüm değişiklikler TL bedellerinde değişiklik olmasına sebep olabilir. ONLINE ALIŞVERİŞ 
sitesinde (www.gepclub.com) yer alan ürünlerde model, renk ve desen değişikliği olabilir ve/veya 
seçtiğiniz ürünlerin temin edilememesi durumunda muadil ürün tarafınıza gönderilir. Seçilen ürünlerin 
teslimat adresleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olmalıdır. Tipografik hataların hiçbir hukuki 
bağlayıcılığı olmadığı gibi, bu durumdan GÜNSAN ve SANAL MAĞAZA sorumlu tutulamaz.
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Ürün Teslimatı ( Kargo, E-Posta ve SMS )
Dijital Çekler/Kodlar hariç tüm ürünler tarafınıza kargo ile gönderilmektedir. Bu çerçevede adres 
bilgilerinizi lütfen eksiksiz ve tam olarak doldurunuz. Lütfen ürünler kargo ile size ulaştığında 
sağlam, eksiksiz ve istediğiniz ürünler olduğunu kontrol etmeden almayınız, kargo teslim belgesini 
imzalamayınız. Eğer üründe bir tahribat mevcut ise ya da ürün hasarlı, eksik ya da talep ettiğinizin 
dışında çıkarsa ürünü almayıp kargo görevlisine iade ediniz. Ürünler teslim alındıktan sonra eksik ya 
da hasarlı şikâyetleri kabul edilmeyecektir.

Hediye Çekleri
Dijital Çekler/Kodlar E-Posta/Cep Telefon adreslerinize Mail ya da SMS ile ya da her ikisi ile gönderilir. 
Lütfen SPAM/GEREKSİZ E-Posta kutunuzu ayrıca ve özellikle kontrol ediniz. Buna ek olarak Cep 
Telefonlarınızın SANAL MAĞAZA‘dan SMS alma onaylı olduğuna dikkat ediniz. Eğer bu ONAY 
tarafınızca verilmemiş ise Dijital Çekler/Kodlar size ulaşmayacaktır.

Seyahat Ürünlerinin Koşulları ve Uygulaması
www.gepclub.com programında bulunan tüm Seyahat ürünleri Sanal Mağaza grup şirketi Biggtravel 
tarafından sağlanır. Bu hizmetlerin koşulları için lütfen www.gepclub.com adresini ziyaret ediniz.

İadeler ve Şartları
Almış olduğunuz ürünü hiçbir şekilde kullanmadan, orijinal kutusunu bozmadan, kutuya herhangi bir 
hasar vermeden, deforme etmeden teslim tarihinden itibaren 14 gün süre içerisinde teslim aldığınız 
şekli ile iade edebilirsiniz. Ayrıca bütün standart aksesuarlar ürün ile birlikte hasarsız ve tam 
olarak gönderilmelidir. Fatura da iade ürün ile birlikte gönderilmelidir. Bu şartlar Özel Ürünler için 
(ELEKTRONİK, CEP TELEFONU, BİLGİSAYAR, KOZMETİK vb.) geçerli değildir. Bu ürünlerin detayları 
için lütfen hediye.gepclub.com  adresini ziyaret ediniz.

İade gönderimi için adres:
SANAL MAĞAZA Lojistik Merkezi, Veysel Karani Mah. Zaloğlu Rüstem Cad. No:5, 34885
Samandıra-İstanbul / TÜRKİYE
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