
 
 

BP’den KOBİ’lere özel yakıt alımında  
%4 indirim! 

 
Kapsam ve Koşullar: 

● Kampanyaya katılmak için 3442’ye MetLife BP yazıp mesaj gönderebilir, telefonunuza gelen 

şifreyi burak.atasever@bp.com, ugur.cesur@bp.com veya berkay.yilmaz@bp.com e-posta 

adreslerine ileterek başvuruda bulunabilirsiniz. E-postanızı takiben BP Müşteri Hizmetleri 

Departmanı sizlerle iletişime geçer ve sözleşme linki ile birlikte şirket evraklarınızı talep eder. 

İlgili evraklar BP’ye ulaştıktan sonra müşteri hesabı oluşturulur ve indirimden faydalanmanız için 

gerekli ekipman BP tarafından adresinize kargolanır. 

● Kampanya, diğer kampanyalarla birleştirilemez. 

● Kampanya 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir. 

● BP ve MetLife kampanyayı durdurma hakkına sahiptir. 

● Kampanyada genel BP koşulları geçerlidir. 

 

Metlife müşterilerine özel Avec Rent a Car web sitesinde 
yayınlanan fiyatlara ek %10 indirim! 

 
Kapsam ve Koşullar: 

● Kampanyaya katılmak için 3442’ye METLİFE AVEC yazıp mesaj gönderebilir, gelen şifre ile 

www.avecrentacar.com aracılığı ile yapacağınız araç kiralamalarda %25’lik "Şimdi Kirala" 

indirimine ek %10 indirim kazanabilirsiniz.  

● Kampanya kodu tüm şubelerde geçerlidir. “Ofiste Öde” ya da “Şimdi Kiralama” fiyatları üzerinden 

%10 indirim sağlayacaktır. 

● Araç teslimatı sırasında METLIFE tarafından gönderilmiş SMS’in ibraz edilmesi gerekmektedir. 

● Kampanya kodu, kiralanacak araç seçildikten sonra “Ödeme Seçimi” ekranında yer alan 

“Promosyon Kodu” alanına girilerek anında kullanılabilir. 

● Kampanya tüm ofislerimizde geçerlidir. 

● Kampanya 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir ve araç stokları ile sınırlıdır. 

● Bu kampanya Avec’in diğer kampanyaları ile birleştirilemez. Kampanya kodları paraya 

çevrilemez. 

● Kampanyadan yararlanmak Metlife müşterileri Avec’in web sitesinde yer alan “Araç Kiralama 

Koşulları” sayfasında belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar. 

● Avec Rent a Car ve Metlife kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma 

hakkını saklı tutar. 

 

 

mailto:berkay.yilmaz@bp.com
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Oto Aksesuarcım’dan Metlife müşterilerine özel tüm 
ürünlerde geçerli %13 indirim!  

İlk 100 TL üzeri siparişlerde geçerli 10 TL kupon kodu 
hediye! 100TL üzeri siparişlerde ücretsiz kargo! 

 

Kapsam ve Koşullar: 

● Kampanyaya katılmak için 3442’ye METLiFE OTOAKSESUARCIM yazıp mesaj gönderebilir, 

gelen şifre ile  www.otoaksesuarcim.com.tr adresinden giriş yaparak faydalanabilirsiniz. 

● Oto Aksesuarcım’da kampanyadan faydalanmak için alışverişi tamamlamadan önce 'Kupon 

Kullan' alanına katılım şifrenizi girmeniz gerekmektedir. 

● Kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez.  

● Bu kampanya sadece www.otoaksesuarcim.com.tr ‘den yapılan alışverişlerde geçerlidir. 

● Kampanyada genel Oto Aksesuarcım koşulları geçerlidir. 

● Metlife ve Oto Aksesuarcım kampanyayı durdurma ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

● Kampanya bitiş tarihi 31.12.2021’dir. 

 

 

 

 
 

CallFix Güvenlik Paketinde %22 indirim! 
 
Kapsam ve Koşullar: 

● Kampanyaya katılmak için 3442’ye MetLife CALLFIX yazıp telefonunuza gelen şifre ile 0850 

2555433 numaralı telefonu arayarak kampanyadan faydalanabilirsiniz. 

● CALLFIX Güvenlik Kamerası, Alarm ve Teknoloji Destek Hizmeti kapsamında; Güvenlik 

kamerasının Eve Kargo gönderimi, Telefonla Kurulum ve Garanti Süresince, 7/24 Telefon ve 

Uzak Bağlantı ile Destek hizmetleri dahil fiyat 799 TL + KDV’dir. 

● Güvenlik kamerası; 1.3MP K Series Wi-Fi Network Camera veya muadili olacaktır. 

● Kampanya 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir. 

● Kampanya farklı bir kampanya ile birleştirilemez. 

● Kampanyadan sadece 1 defa yararlanabilirsiniz. 

● Teknosor/Callfix kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

● Teknosor/Callfix ve MetLife kampanyayı durdurma hakkına sahiptir. 

 

 

 

 

 

http://www.otoaksesuarcim.com.tr/
http://www.otoaksesuarcim.com.tr/


 
 

Tüm üyelikler için size özel %35 indirim! 
 
Kapsam ve Koşullar: 

● Kampanyaya katılmak için 3442’ye MetLife Eleman.net yazıp mesaj gönderebilir, gelen şifre ile 

https://www.eleman.net adresinden giriş yaparak faydalanabilirsiniz. 

● Kampanyadan faydalanmak için kampanya kupon kodunu ilgili alana girmeniz yeterlidir. 

● Kampanya 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir. 

● Kampanya 1, 3, 6 ve 12 ilan paket alımlarında geçerlidir. 

● Kampanyadan 1 defa yararlanabilirsiniz. 

● Kampanya kodları tek kullanımlıktır. 

● Kupon kodları kampanya süresi içinde kullanılmalıdır. 

● Kampanyadan KOBİ seviyesinde firmalar faydalanabilir. 

● Eleman.net, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

● Kampanya Eleman.net’te yer alan başka kampanyalarla veya indirimlerle birleştirilemez. 

● Kampanyada genel Eleman.net koşulları geçerlidir. 

● Eleman.net ve MetLife kampanyayı durdurma hakkına sahiptir. 

 

 
 

Ön muhasebe yükünü hafifletip işletmenizin büyümesine 
odaklanın diye size özel 12 aylık logoişbaşı ön muhasebe 

programı aboneliği %25 indirimli! 
 
Kapsam ve Koşullar: 

● Kampanyaya katılmak için 3442’ye MetLife Logoişbaşı yazıp mesaj gönderebilir, telefonunuza 

gelen şifre ile www.isbasi.com üzerinden yapacağınız işlemlerde kampanyadan 

faydalanabilirsiniz. 

● Kampanya sadece www.isbasi.com üzerinden satın alınan 12 aylık pakette geçerlidir. Diğer 

paketler (1 aylık paket) kampanyaya dahil değildir. 

● Kampanyadan faydalanmak için www.isbasi.com adresinden deneme hesabı oluşturmalısınız. 

Program içerisinde yer alan abonelik detayları bölümündeki ‘Aboneliği Başlat’ butonunu tıklayıp 

“Kuponunuz var mı?” alanına şifrenizi girerek 12 aylık paketi seçip kampanyadan 

faydalanabilirsiniz. 

● Bu işlem sonrası 12 aylık paket fiyatı üzerinden abonelik işlemi başlatılarak indirim 

uygulanacaktır. 

● Kampanya kodu 31.12.2021 tarihine kadar kullanılabilir. 

● Kampanya farklı bir kampanya ile birleştirilemez. 

● Kampanyadan sadece 1 defa yararlanabilirsiniz. 

● Kampanyadan sadece Logo İşbaşı üyeliğini ilk defa başlatan kişiler yararlanabilir. 

● Uygulama içerisinden alınacak ek modüller fiyata dahil değildir. 

● Logo İşbaşı kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

● Logo İşbaşı ve MetLife kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.  

 

https://www.eleman.net/
http://www.isbasi.com/
http://www.isbasi.com/
http://www.isbasi.com/


 

Metlife müşterilerine özel Ofix.com’dan %10 indirim! 
 

Kapsam ve Koşullar: 

 

● Kampanyaya katılmak için 3442’ye METLİFE OFIX yazıp mesaj gönderebilir, gelen şifre ile 

Ofix.com’da sepet oluşturulduktan sonra ödeme kısmında yer alan “Promosyon Kodu” alanına 

girerek kampanyadan faydalanabilirsiniz. 

● Kampanya kodu Ofix.com sitesi fiyatları üzerinden %10 indirim sağlayacaktır. 

● Bu kampanya Ofix.com'un diğer kampanyaları ile birleştirilemez. 

● Belirtilen indirimden faydalanmak için Metlife müşterilerinin Ofix.com sitesine üyelik işlemlerini 

tamamlaması gerekmektedir. 

● Metlife ve Ofix kampanyayı durdurma ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

● Kampanya bitiş tarihi 31.07.2021’dir. 

 
 
 

 
 

Standart iç ve dış araç yıkama hizmetinde %15 indirim! 
 
Kapsam ve Koşullar: 

● Kampanyaya katılmak için 3442’ye MetLife arabamiyika.com yazıp mesaj gönderebilir, gelen 

şifre ile  arabamiyika.com linkini tıklayıp seçtiğiniz üye iş yerinden randevu al butonuna bastıktan 

sonra “İndirim Kodum var” alanına şifreyi girmeniz  ve seçeceğiniz  üye işyerinden online 

randevu alarak kampanyadan faydalanabilirsiniz. 

● Yapılan indirimler arabamiyika.com üzerinden alınan online ödemeli randevularda geçerli 

olacaktır. 

● Belirtilen indirimlerden faydalanmak için üyelik işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. 

● Kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez ve kazanılan hak devredilemez. 

● Kampanya Meguiar’s Merter – İstanbul, Würth Capacity – İstanbul ve Sonax Çankaya – 

Ankara’da geçerli değildir 

● Kampanyada genel arabamiyika.com kullanım koşulları geçerlidir. 

● MetLife ve Arabamiyika.com kampanyayı durdurma ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

● Kampanya bitiş tarihi 31.12.2021’dir.  

 



 
 

Proteco Dezenfeksiyon 
Hizmetlerinde %12 indirim! 

 

● Kampanyaya katılmak için 3442’ye MetLife PROTECO yazıp telefonunuza gelen şifre ile 0543 

879 04 33 numaralı telefonu arayarak rezervasyon talebinizi iletebilirsiniz. 

● Organizasyon 48 saat içerisinde gerçekleşecek şekilde tarih ve saat bilgisi Proteco yetkilileri 

tarafından paylaşılacaktır. 

● Hizmet minimum 100 metrekare alanlar için geçerlidir. 

● Proteco firması liste fiyatları üzerinden %12 indirim uygulanacaktır. 

● Dezenfeksiyon işlemi bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek üzerine koruyucu önlem 

sınıfında bir işlemdir. Amaç, ortamda biriken virüs, bakteri ve mantarların yok edilmesi ve 

ilerleyen dönemde yüzeye tutunmalarını engellemektir.  

● Kampanya 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir. 

● Kampanya farklı bir kampanya ile birleştirilemez. 

● Proteco kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

● Proteco ve MetLife kampanyayı durdurma hakkına sahiptir. 

 


