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

Kapsam Koşullar:
•  Kampanyaya katılmak için, 3442’ye Metlife BP yazıp mesaj gönderip, telefonunuza gelen 
 şifre ile www.bptasitmatikonline.com sitesinde 7/24 müşteri danışma hattı bölümündeki
 hemen başvur formunu doldurarak veya burcu.ozdemir@bp.com, burak.atasever@bp.com 
 e-mail adreslerine kodunuzu ileterek başvurabilirsiniz.
•  Kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez.
•  Kampanya 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir 
•  BP ve Metlife kampanyayı durdurma hakkına sahiptir. 
•  Kampanyada genel BP koşulları geçerlidir.

100 TL üzeri alışveriş için 20TL,
200 TL üzeri alışveriş için 50TL indirim!

Kapsam Koşullar:
•  Kampanyaya katılmak için, 3442’ye Metlife Bidolu yazıp mesaj gönderip telefonunuza gelen şifre 
 ile www.bidolubaski.com  adresinden giriş yaparak faydalanabilirsiniz.
•  İndirimden faydalanmak için ödeme sayfasında  "İndirim Kuponu Ekle" alanına mesaj ile 
 gönderilen şifreyi eklemeniz gerekmektedir.
•  Kampanya www.bidolubaski.com'dan tek seferde yapacağınız alışverişlerinizde geçerlidir. 
•  Kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez. 
•  Kampanya 31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir. 
•  Kampanyadan 1 kez faydalanabilir ve kazanılan hak devredilemez. 
•  Kampanya ilk alışverişler için geçerlidir.
•  Kampanyada genel www.bidolubaski.com koşulları geçerlidir.
•  Bidolubaski.com ve Metlife Sigorta kampanyayı durdurma hakkına sahiptir. 



Tüm üyelikler için size özel %35 indirim!

Kapsam Koşullar:
•  Kampanyaya katılmak için, 3442’ye Metlife Eleman.net  yazıp mesaj gönderip gelen şifre 
 ile https://www.eleman.net adresinden giriş yaparak faydalanabilirsiniz.
• Kampanyadan faydalanmak için kampanya kupon kodunu ilgili alana girmeniz yeterlidir.
•  Kampanya 31.12.2018 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 Sigorta kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.

Pupa Bilişim’den size özel %10’a varan indirim!
Apple Mac  %8 indirim  Apple iPad  %5 indirim

Apple iPhone  %3 indirim  Apple Watch  %5 indirim

Apple Aksesuar %10 indirim

Kapsam Koşullar:
•  Kampanyaya katılmak için, 3442’ye Metlife Pupa yazıp mesaj gönderip, telefonunuza gelen şifre 
 ile Pupa mağazalarında kampanyadan faydalanabilirsiniz. Pupa mağaza listesine  
 https://www.pupabilisim.com.tr/magazalar linkinden ulaşabilirsiniz.
•  Kampanya 31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir.
•  Pupa Bilişim kampanya koşul, fiyat ve geçerlilik tarihinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
•  Kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez.
•  Kampanya stoklarla sınırlıdır ve lansman ürünlerinde indirim kullanılamaz.
•  Kampanyada genel Pupa koşulları geçerlidir.
•  Pupa ve Metlife kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.



Tepe Güvenlik’ten ilk 6 ay %50 indirim
veya satın alımlarda %10 indirim!

Kapsam Koşullar:
•  Kampanyaya katılmak için 3442’ye Metlife Tepe yazıp mesaj gönderip, telefonunuza gelen şifre 
 ile Tepe Güvenlik’in 444 83 73 no’lu telefonuna veya 0532 289 8373 no’lu kurumsal WhatsApp 
 hattına başvurarak kampanyadan faydalanabilirsiniz.
•  İlk 6 ay %50 indirim kampanyası 24 ay taahhütlü işlemlerde geçerlidir. 
•  Kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez. 
•  Kampanya kodunuzu 30.11.2018 tarihine kadar kullanabilirsiniz.
•  Kampanyadan 1 kez faydalanabilir ve kazanılan hak devredilemez. 
•  Kampanyada genel Tepe Güvenlik koşulları geçerlidir.
•  Tepe Güvenlik ve Metlife kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.

Ön muhasebe yükünü hafifletip işletmenizin büyümesine 
odaklanın diye Metlife müşterilerine 12 aylık Paraşüt ön 

muhasebe programı aboneliği %20 indirimli!

Kapsam Koşullar:
•  Kampanyaya katılmak için, 3442’ye Metlife Paraşüt yazıp mesaj gönderip, telefonunuza gelen 
 şifre ile www.parasut.com üzerinden yapacağınız işlemlerde kampanyadan faydalanabilirsiniz.
• Kampanya sadece www.parasut.com üzerinden satın alınan 12 aylık pakette geçerlidir, diğer 
 paketler (1 aylık, 6 aylık ve 3 yıllık paket) kampanyaya dahil değildir. 
• Kampanyadan faydalanmak için www.parasut.com adresinden deneme hesabı oluşturmalısınız.
 Program içerisinde yer alan abonelik sayfasından ‘Abone Ol’ butonunu tıklayıp “Promosyon kodum 
 var.” alanına 12 haneli şifrenizi girerek, 12 aylık paketi seçip kampanyadan faydalanabilirsiniz. 
• Bu işlem sonrası 12 aylık paket fiyatı üzerinden abonelik işlemi başlatılarak, indirim 
 uygulanacaktır. 
• Kampanya kodu alındığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde kullanılabilirsiniz.
• Kampanya 08.11.2019 tarihine kadar geçerlidir
• Kampanya farklı bir kampanya ile birleştirilemez.
• Kampanyadan sadece 1 defa yararlanılabilirsiniz.   
• Kampanya'dan sadece Paraşüt üyeliğini ilk defa başlatan kişiler yararlanabilir.
• Uygulama içerisinden alınacak ek modüller fiyata dahil değildir.
• Paraşüt kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
• Paraşüt ve Metlife kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.


