
GÜNSAN’DAN 
HOŞ GELDİN 2019 

KAMPANYASI
 

BELÇİKA & HOLLANDA & LÜKSEMBURG SEYAHATİ 
LOS ANGELES & LAS VEGAS SEYAHATİ

PATTAYA SEYAHATİ
UMRE SEYAHATİ

 iPHONE X - SHELL YAKIT ÇEKİ



H o ş  G e l d i n  2 0 1 9  K a m p a n y a s ı

Günsan’ın sıra dışı kampanyaları  devam ediyor, 
her zevke uygun fırsatlarımızdan hediyenizi 
seçip yeni yılda keyfini sürün.
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Los Angeles & Las Vegas Seyahati

Amerika’yı Yeniden
Keşfediyoruz!
 

Amerika’nın 2. büyük kenti olan melekler şehri, hareketli gece yaşamı, palmiyeleri, sanatsal 

faaliyetleri, kültür etkinlikleri, renkli kumsalları ve film endüstrisinin merkezi Hollywood ile ünlü

Los Angeles, sizleri unutulmaz anılarla dolu bir yolculuğa davet ediyor. Dünyada eşi benzeri

bulunmayan şans oyunları ve eğlence merkezi olarak, bir çöl üzerine inşa edilip, Amerika’nın

ihtişamının vitrini olan Las Vegas’da olanlar Las Vegas’da kalacak...

180.000 TL 
değerinde Günsan ürünleri alanlara özel...

Rezervasyon adedi ile sınırlıdır.
• Tecrübeli rehberlik hizmeti  • Seyahat sigortası
• Tek kişilik odada konaklama
• Vize zorunludur. Vize alım süreci ile turizm acentesi ilgilenecektir.

Pattaya Seyahati

Uzakdoğu’nun Mistik 
Dünyasına Yolculuk 
Uzakdoğu’nun en özel ve en güzel ülkesinde eşsiz doğası ve renkli eğlence hayatı 

ile hiç unutamayacağınız bir tatil sizi bekliyor.

60.000 TL 
değerinde Günsan ürünleri alanlara özel...

Rezervasyon adedi ile sınırlıdır.
• Tecrübeli rehberlik hizmeti
• Seyahat sigortası
• Tek kişilik odada konaklama
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Umre Seyahati

Kutsal Toprakları 
Ziyaret Ediyoruz! 
Eylül ayında kutsal topraklarda olacağız. Ulaşımını Türk Hava Yolları ile gerçekleştireceğimiz

seyahatimizde tüm misafirlerimize, Günsan kalitesinde konforlu konaklama imkanı sunacağız. 

Bu huzurlu yolculuğu ailece yaşamak için sizleri de bekliyoruz.

65.000 TL 
değerinde Günsan ürünleri alanlara özel...

Rezervasyon adedi ile sınırlıdır.
• Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nın uygulayacağı ek vergiler, katılımcı tarafından ödenecektir.
• Umre vizesi zorunludur. Vize alım süreci ile turizm acentesi ilgilenecektir.

Belçika & Hollanda & Lüksemburg Seyahati

Tek Solukta 
3 Avrupa Ülkesi!
Başkenti Brüksel ile Belçika, eğlencenin beşiği Amsterdam ile Hollanda ve 

Lüksemburg üçlüsünün oluşturduğu keşif yolculuğunda, tarihi ve doğal 

güzellikleri ile Avrupa bizi bekliyor!

90.000 TL 
değerinde Günsan ürünleri alanlara özel...

Rezervasyon adedi ile sınırlıdır.
• Tecrübeli rehberlik hizmeti
• Seyahat sigortası
• Çift kişilik odada konaklama
• Vize zorunludur. Vize alım süreci ile turizm acentesi ilgilenecektir.
• Seyahatimiz eşli (çift) konseptinde gerçekleştirilecektir.
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Depolar Doluyor

3.000 TL Değerinde
Shell Pratik Kart 
Shell Pratik kartları da bu tüm bu araçlarla kullanılmak üzere kampanyamızın 

alternatifleri arasında! Siz de bu müthiş hediyeleri ve fırsatları kaçırmayın!

30.000 TL 
değerinde Günsan ürünleri alanlara özel...

50.000 TL 
değerinde Günsan ürünleri alanlara özel...

64 GB

iPhone X
iPhone X, göz alıcı tam ekrana sahip devrim yaratan yeni tasarımı, kablosuz şarj özelliği ve çift 

optik görüntü stabilizasyonu özellikli arka kamerasıyla sizi bu deneyimi yaşamaya davet ediyor.

Teknik Özellikler
• Super Retina HD ekran.  • 5.8 inç (diyagonal) OLED   Multi‑Touch tam ekran.
• HDR ekran.
• 458 ppi yoğunlukta   2436 x 1125 piksel çözünürlük.
• 1.000.000:1 kontrast oranı (tipik)
• True Tone ekran.
• Geniş renk yelpazesine   sahip ekran (P3)
• 3D Touch.

Pratik Kart Koşulları
Shell Pratik kart sadece bu kartın geçerli oldugu istasyonlarda
akaryakıt alımlarında geçerlidir. Bunun haricindeki bir amaçla
kart bakiyesinin kullanımı mümkün degildir.
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KAMPANYA KOŞULLARI 

• Kampanyamız 1 Ocak 2019 ‑ 29 Mart 2019 tarihleri arasındaki alımlar için geçerlidir.

• Kampanya alımlarında 2019 fiyat listesi geçerli olup, siparişler Günsan bayileri üzerinden verilecektir. 

• Kampanyamız hediye stokları ve seyahat adetleri ile sınırlı olup, Günsan kampanyayı belirtilen  tarihlerden 

önce bitirme hakkını saklı tutar. 

• Kampanya dahilinde verilecek hediyelerin hak edilebilmesi için, gerekli tutarlarda siparişlerin    

Günsan’a gönderilmiş ve siparişlere ait tüm ödemelerin yapılmış olması gerekmektedir. 

• Kampanyamıza VALTA grubu ürünler dahil değildir. 

• Kampanya süresince verilen siparişlerin bedeli KDV hariç ciro üzerinden hesaplanacaktır. 

• Kampanyamız Günsan’ın başka kampanyalarıyla birleştirilemez. 

• Yurtdışı seyahatlerinde vize alınamamasından ve bu sebeple seyahat hakkının yanmasından Günsan sorumlu değildir. 

• Seyahatlere “çocuk” masrafları dahil değildir. 

• Umre ile ilgili çıkabilecek ek vergilerden Günsan sorumlu değildir. İlgili vergiler seyahat eden tarafından ödenir. 

• Tüm görseller temsilidir, hediyeler için model isimleri baz alınır. 

• Promosyon ürünlerinde teslimattan sonra doğabilecek teknik sorunlardan Günsan sorumlu değildir.

Sorumluluk üretici firma ve servislerine aittir. Bu durum ile ilgili başvurular üretici firma ve servislerine yapılacaktır. 

• Kampanya bitiminde ilgili model kaldırılmış ise muadil ürün verilir. 

• Ayrıntılı bilgi için Günsan Elektrik A.Ş. Yurtiçi Satış Müdürlüğü’nü arayabilirsiniz. (Tel: 0212 293 59 56) 

www.gunsanelectric.com
www.online.gunsanelectric.com

Radius App ile 
kendi ürününü tasarla.

Hayal gücünün sonsuzluğundan ve
renkliliğinden ilham alan Radius Design ile
benzersiz ve sadece size özel tasarımlar
yaratabilirsiniz.   

İlhamı,
Hayal Gücünün
Ta Kendisinden...  

Hayalini Tasarla



GÜNSAN ELEKTRİK MALZEMELERİ 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SATIŞ OFİSİ
Büyük Hendek Cad. Gönül Han No: 17 Kat: 4 
Karaköy - İSTANBUL / TÜRKİYE
0212 293 59 56   0212 243 11 32

FABRİKA
Osmangazi Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 29
Sancaktepe - İSTANBUL / TÜRKİYE
0216 561 74 80


