
 
 

Kampanya Kuralları  

Kampanya kodlarının uygulanması ve 1TL karşılığında kitapların dinlenmesi hakkındaki 
kurallar  

1) BKM Express - Audioteka kampanyası kapsamında 1 TL ücret ödeyerek belirtilmiş olan 
sesli kitaplardan birini alabilmek için lütfen:  
a) BKM Express - Audioteka kampanyası kodunuzu girip kullanmak için 

lütfen  https://pages.audioteka.com/tr/bkmexpress/ sayfasına gidin.  
b) Dilediğiniz sesli kitabı seçin ve sepetinize ekleyin. Sepetinize eklemeden önce ‘Seç’ 

butonunun üzerindeki promosyon kodunu not etmeyi unutmayın.  
c) Sepetinize gittikten sonra ‘Promosyon kodum var’ linkine tıklayın  
d) Daha evvelden Audioteka’ya kayıt olduysanız giriş yapın, olmadıysanız yeni kayıt 

oluşturun. Audioteka üyeliğiniz varsa giriş yapın, yoksa hesap oluşturun.  
e) Giriş yaptıktan ya da hesap oluşturduktan sonra tekrar ‘Promosyon kodum var’a 

tıklayın ve kodunuzu bu alana girin. Sepetinizdeki sesli kitabın bedeli 1 TL’ye 
düşecektir.  

f) Siparişi tamamlayarak işlemi sonlandırın.  
g) Audioteka uygulamalarından kullandığınız cep telefonu ya da tablete uygun olanı 

indirin. Audioteka uygulamasını Google Play veya App Store’dan indirebilirsiniz. 
(Audioteka uygulamalarını http://audioteka.com/tr/applications adresinde 
bulabilirsiniz)  

h) Audioteka uygulamasını indirdikten sonra, uygulama üzerinden giriş yapın (kayıt 
olurken kullandığınız bilgileri kullanın)  

i) Uygulamada RAFIM menüsünde daha evvel kodunu girip 1TL karşılığı alma hakkına 
sahip olduğunuz kitabı göreceksiniz. 

2) Kampanya kapsamında ve haricinde edinmiş olduğunuz sesli kitapları sadece 
uygulamalarımız üzerinden dinleyebilirsiniz. Audioteka web sitesinden ayrıca sesli kitabı 
indirme şansınız olmayacaktır. 

3) Kampanya kodunuzu 10/05/2019 tarihine kadar kullanılabilirsiniz. Bu tarihten sonra 
kodlar geçersiz olacaktır. Edindiğiniz kod başka kodlarla beraber kullanılamaz. 

4) Kodlar sadece kampanya kapsamında belirtilmiş ve size bu sayfada gösterilen kitaplar 
için geçerlidir. Başka kitaplar için kullanılmak istendiğinde sistem buna onay 
vermeyecektir. 

5) Siparişinizi tamamlamak istediğinizde eğer sepetinizde başka ürünler de varsa 
promosyon kodunuzu girdiğinizde kod sadece kampanya kapsamında belirlenmiş olan 
sesli kitap için çalışacaktır ve o sesli kitabın fiyatını 1 TL’ye indirecektir. 

6) Katılımcı dilediği takdirde sistemden çıkarak Audioteka Web sitesi kuralları kapsamı 
dışına çıkmayı tercih edebilir. 

7) Audioteka web sitesi aşağıdaki durumlar konusunda sorumluluk kabul etmemektedir: 
a) Kullanıcının kampanya kapsamında kodunu kullanmak için uygun işletim sistemi ya 

da işletim sistemi versiyonuna sahip bir cep telefonu ya da mobil cihaza sahip 
olmaması 

b) Promosyon kodunun uygun bir şekilde/belirtildiği şekilde uygulanmaması durumunda 
kampanyadan faydalanılamaması  
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