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Saks Fifth Avenue

Saks Fifth Avenue'de 

yapacağınız 250$ ve 

üstü harcamalara 25$ 

para iadesi kazanın.

Saks Fifth Avenue'de tek 

seferde yapacağınız, 

vergi ve tüm indirimler 

dahil 250$ ve üstü 

harcamalar için 

geçerlidir. ABD 

mağazalarında ABD 

doları cinsinden yapılan 

alışverişler için geçerlidir. 

Saks.com, Saks Off 5th 

mağazaları, 

saksoff5th.com, hediye 

kartı ile satın alma 

uygulaması veya ön 

sipariş ürünleri için 

geçerli değildir.

http://www.saksfifthav

enue.com/stores/store

s.jsp?bmUID=kxpQS14

Loews Hotels

Loews Otelleri'nde 

yapacağınız 500$ ve 

üstü harcamaya 50$ 

para iadesi kazanın.

Katılımcı Loews 

Otelleri'nde vergi ve 

indirimler dahil 500$ ve 

üzeri harcamalar için 

geçerlidir. ABD 

otellerinde ABD doları 

cinsinden yapılan 

harcamalar için 

geçerlidir. Teklif 

Universal Orlando 

Resort için geçerli 

değildir. Gruplar ve ekip 

üyesi oranları için geçerli 

değildir. Diğer 

promosyon teklifleri ile 

birleştirilemez. Ayrıca 

mevcut rezervasyonlar 

için geçerli değildir.

https://www.loewshot

els.com/destinations

Akbank Kamuya Açık Veri İçerir  & Kişisel Veri İçermez



Mandarin Oriental, 

Boston

Mandarin Oriental, 

Boston'da 1000 $ ve 

üzeri 

harcamalarınızda 100 

$ para iadesi 

kazanın.

Teklif, Mandarin Oriental, 

Boston'da vergiler ve 

indirimler dahil 1000 $ 

veya üzeri harcamalarda  

geçerlidir. Sadece 

www.mandarinoriental.c

om adresinden online 

olarak yapılan 

rezervasyonlar için 

geçerlidir. Hediye kartı 

ve e-hediye kartı 

alışverişlerinde geçerli 

değildir. Bir odaya fatura 

edilmeyen herhangi bir 

hizmet veya imkanı 

kapsamaz. Üçüncü parti 

rezervasyonlar, kapsam 

dışıdır . Teklif oda fiyatı 

ve oda ödemelerinde 

geçerlidir. Teklif yalnızca 

promosyon dönemi 

boyunca kullanılabilir. 

Teklif, kayıtlı kart başına 

bir kullanımla sınırlıdır.

https://www.mandarin

oriental.com/boston
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Mandarin Oriental, 

Miami

Mandarin Oriental, 

Miami'de 1000 $ ve 

üzeri 

harcamalarınızda 100 

$ para iadesi 

kazanın.

Teklif, Mandarin Oriental, 

Miami'de vergiler ve 

indirimler dahil 1000 $ 

veya üzeri harcamalarda  

geçerlidir. Sadece 

www.mandarinoriental.c

om adresinden online 

olarak yapılan 

rezervasyonlar için 

geçerlidir. Hediye kartı 

ve e-hediye kartı 

alışverişlerinde geçerli 

değildir. Bir odaya fatura 

edilmeyen herhangi bir 

hizmet veya imkanı 

kapsamaz. Üçüncü parti 

rezervasyonlar, kapsam 

dışıdır . Teklif oda fiyatı 

ve oda ödemelerinde 

geçerlidir. Teklif yalnızca 

promosyon dönemi 

boyunca kullanılabilir. 

Teklif, kayıtlı kart başına 

bir kullanımla sınırlıdır.

https://www.mandarin

oriental.com/miami
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Mandarin Oriental, 

New York

Mandarin Oriental, 

New York'ta 1000 $ 

ve üzeri 

harcamalarınızda 100 

$ para iadesi 

kazanın.

Teklif, Mandarin Oriental, 

New York'ta vergiler ve 

indirimler dahil 1000 $ 

veya üzeri harcamalarda  

geçerlidir. Sadece 

www.mandarinoriental.c

om adresinden online 

olarak yapılan 

rezervasyonlar için 

geçerlidir. Hediye kartı 

ve e-hediye kartı 

alışverişlerinde geçerli 

değildir. Bir odaya fatura 

edilmeyen herhangi bir 

hizmet veya imkanı 

kapsamaz. Üçüncü parti 

rezervasyonlar, kapsam 

dışıdır . Teklif oda fiyatı 

ve oda ödemelerinde 

geçerlidir. Teklif yalnızca 

promosyon dönemi 

boyunca kullanılabilir. 

Teklif, kayıtlı kart başına 

bir kullanımla sınırlıdır.

https://www.mandarin

oriental.com/newyork
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Mandarin Oriental, 

Washington, D.C.

Mandarin Oriental, 

Washington, D.C.'de 

1000 $ ve üzeri 

harcamalarınızda 100 

$ para iadesi 

kazanın.

Teklif, Mandarin Oriental, 

Washington DC'de 

vergiler ve indirimler 

dahil 1000 $ veya üzeri 

harcamalarda  geçerlidir. 

Sadece 

www.mandarinoriental.c

om adresinden online 

olarak yapılan 

rezervasyonlar için 

geçerlidir. Hediye kartı 

ve e-hediye kartı 

alışverişlerinde geçerli 

değildir. Bir odaya fatura 

edilmeyen herhangi bir 

hizmet veya imkanı 

kapsamaz. Üçüncü parti 

rezervasyonlar, kapsam 

dışıdır . Teklif oda fiyatı 

ve oda ödemelerinde 

geçerlidir. Teklif yalnızca 

promosyon dönemi 

boyunca kullanılabilir. 

Teklif, kayıtlı kart başına 

bir kullanımla sınırlıdır.

https://www.mandarin

oriental.com/washingt

on

The Peninsula 

Beverly Hills

The Peninsula Hotel 

Miami'de 1000 $ ve 

üzeri 

harcamalarınızda 100 

$ para iadesi 

kazanın.

1000 $ ve üzeri 

harcamalarınızda 100 $ 

para iadesi alın. Teklif 

sadece bir sefer 

kullanılabilir. The 

Peninsula Hotel 

Miami'de geçerlidir. 

Ödeme yalnızca USD 

cinsinden yapılmalıdır. 

Konaklamanız için 

ödeme 31 Aralık 2020 

tarihine kadar 

yapılmalıdır.

https://www.peninsula

.com/en/beverly-hills/5-

star-luxury-hotel-

beverly-hills#contact-us
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The Peninsula Hotel 

New York

The Peninsula Hotel 

New York'ta 1000 $ 

ve üzeri 

harcamalarınızda 100 

$ para iadesi 

kazanın.

1000 $ ve üzeri 

harcamalarınızda 100 $ 

para iadesi alın. Teklif 

sadece bir sefer 

kullanılabilir. The 

Peninsula Hotel New 

York'ta geçerlidir. 

Ödeme yalnızca USD 

cinsinden yapılmalıdır. 

Konaklamanız için 

ödeme 31 Aralık 2020 

tarihine kadar 

yapılmalıdır.

https://www.peninsula

.com/en/new-york/5-

star-luxury-hotel-

midtown-nyc

Bergdorf Goodman

Bergdorf Goodman'da 

500 $ ve üzeri 

harcamalarınızda 25 $ 

para iadesi kazanın.

Bergdorf Goodman'da 

vergiler ve indirimler 

dahil 500 $ ve üzerindeki 

tekil alışverişlerde 

geçerlidir. ABD doları 

cinsinden ABD mağaza 

içi satın alımları için 

geçerlidir. Mağazadan 

teslim alınan online 

siparişlerde geçerli 

değildir.

http://www.bergdorfgo

odman.com/stores/ind

ex.jsp?icid=foot_thesto

re

Bloomingdale's 

350 $ ve üzeri 

Bloomingdale's 

alışverişlerinizde 25 $ 

para iadesi kazanın.

Bloomingdale's'de 

vergiler ve indirimler 

dahil 350 $ ve üzeri tekil 

alışverişlerde geçerlidir. 

ABD doları cinsinden 

ABD mağaza içi 

alışverişlerinde 

geçerlidir.

http://www1.blooming

dales.com/shop/store/

search
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Brooks Brothers 

Brooks Brothers'da 300 

$ ve üzeri 

harcamalarınızda 50 $ 

para iadesi kazanın.

Havalimanı mağazaları 

hariç ABD'deki tüm Brooks 

Brothers perakende ve 

fabrika mağazalarında 

vergiler ve indirimler dahil 

300 $ ve üzeri 

alışverişlerde geçerlidir. 

Online ve mobil 

alışverişlerde geçerli 

değildir. Geçmiş 

alışverişlerde geçerli 

değildir. Diğer istisnalar 

geçerlidir.

http://www.brooksbrot

hers.com/on/demandw

are.store/Sites-

brooksbrothers-

Site/default/Stores-

Find?ICID=Find_Store_

Top_Option

H&M

H&M'de 100$ veya 

daha fazla harcayın, 5 $ 

para iadesi kazanın.

Geçerli vergiler ve 

indirimler dahil olmak 

üzere tekseferde 100 ABD 

doları veya daha fazla 

alışverişlerde geçerli teklif. 

Teklif sadece ABD'de 

H&M'de geçerlidir. Yalnızca 

mağaza da yapılan satın 

alımlarda geçerlidir. Teklif, 

kayıtlı kart başına bir 

kullanım ile sınırlıdır.

https://www2.hm.com

/en_us/customer-

service/shopping-at-

hm/store-locator.html

Hard Rock Cafe

Hard Rock Cafe'de 100 

$ ve üzeri 

harcamalarınızda 10 $ 

para iadesi kazanın. 

Teklif, yalnızca ABD'deki 

Hard Rock Cafe 

şubelerinde, yiyecek ve 

içeceklerde geçerlidir. Hard 

Rock casino ve otellerinde, 

grup etkinliklerinde ve özel 

etkinliklerde, biletli ve canlı 

performanslarda, Rock 

Shops®'da, franchise 

kafelerinde veya çevrimiçi 

alışverişlerde kullanılamaz. 

Diğer teklifler veya 

indirimlerle 

birleştirilemez..

https://www.hardrockc

afe.com/locations.aspx
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Original Penguin

Original Penguin'de 200 

$ ve üzeri 

harcamalarınızda 25 $ 

para iadesi kazanın.

Original Penguin'de 

vergiler ve indirimler dahil 

250 $ ve üzeri alışverişler 

için geçerlidir. ABD doları 

cinsinden ABD mağaza içi 

satın alımları için geçerlidir.

http://www.originalpe

nguin.com/storelocator

Tory Burch

Tory Burch'te 250  $ ve 

üzeri harcamalarınızda 

25 $ para iadesi 

kazanın.

Tory Burch'ta vergiler ve 

indirimler dahil 250 $ ve 

üzeri alışverişler için 

geçerlidir. ABD doları 

cinsinden ABD mağaza içi 

satın alımları için geçerlidir.

http://www.toryburch.

com/stores?country=U

S

Tourneau

Tourneau'da 1000 $ ve 

üzeri harcamalarınızda 

250 $ para iadesi 

kazanın.

10/1/2020 - 12/31/2020 

tarihleri arasında geçerlidir. 

1.000 $ veya üzeri bir saat 

alışverişinde 250 $ ekstre 

kredisi. Fırsata Rolex, 

Cartier ve Patek Philippe 

dahil değildir. Bazı diğer 

markalarda da kısıtlamalar 

mevcuttur. Fırsat müşteri 

başına bir adetle sınırlıdır. 

Diğer promosyonlar veya 

indirimlerle birleştirilemez 

ve geçmiş alışverişler için 

geçerli değildir. Tourneau 

At Bloomingdale's Century 

City, Tourneau Outlet 

mağazalarında veya 

Tourneau.com'da geçerli 

değildir.

http://www.tourneau.c

om/stores
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