
RAMAZAN’A ÖZEL KAMPANYA

’e 3 ay abone olana

ABONE KUPONU
Adım, Soyadım:  ................................................................................................................................................................................................................

Adresim:  .................................................................................................................................................................................................................................

Tel.: .................................................................................................................... E-mail:  .....................................................................................................

� Hürriyet gazetesine 3 aylık 116 Euro’ya (Günlüğü 153 Cent) abone olmak istiyorum.
 3 aylık süre dolmadan abonelikten ayrılamayacağımı biliyorum. Abonelik süremin bitimine 2 hafta kala, Hürriyet Abone
 servisine yazılı müracaat ederek iptal ettirmezsem, aboneliğimin aynı șartlarla 3 ay daha uzatılmasını kabul ediyorum.
� Hürriyet gazetesi tarafından E-Mail / Telefon / Posta yoluyla bilgilendirilmek istiyorum. Bilgilerimin istatistik ve
 reklam amaçlı olarak kaydedilip 10 yıl kullanılmasına izin veriyorum. Bu iznimi istediğim an kaldırabilirim.

 Aboneliğe bașlama seçenekleri:
� Abonelik ücretimi size havale edeceğim. Adresime ödeme makbuzu ve hesap bilgilerinizi gönderiniz. 
 (Kupon elimize ulașınca, abonelik ișleminiz bașlatılıp, size mektup ile ödeme makbuzu gönderilecektir)
� Banka bilgilerim așağıdadır. Hesabımdan abone ücretini çekiniz ve hemen gazete gönderimine bașlayınız.

 IBAN: ............................................................................................................... BIC:  ........................................................................................................

 Tarih: ............................................................................................................... İmza:  ....................................................................................................

Bu kuponu göndereceğiniz adresimiz: Hürriyet Abone Servisi, An der Brücke 20-22,  64546 Mörfelden-Walldorf
 İsterseniz kuponu doldurduktan sonra resmini çekip bize mail ile de gönderebilirsiniz: abone@hurriyet.de

 � Arapça yazılı sureler ve Elmalılı Hamdi Yazır’ın Türkçe meali dıșında, renkli yazılarla yapılan ek açıklamalar,
 surelerin alfabetik fihristi, Kuran’daki sırasına göre dizilimi, aradığınız konuların hangi sureler ve ayetlerde
 geçtiğini gösteren fihrist yer almaktadır.
� Dikkat! Bu özel kampanya, sınırlı sayıdaki
 Kuran-ı Kerim’ler tükenene kadar sürecektir.
 Hemen abone olun, bu fırsatı kaçırmayın!
� Gazete gönderimi Pazartesi’den Cumartesi’ye
 haftada 6 gündür. Pazar ve tatil günleri
 gazete basılmaz ve gönderilmez.
� Abone teslimatı Alman Postanesi tarafından
 yapılmaktadır. Kötü hava șartları, ulașımda trafik
 tıkanıklığı ve posta dağıtım aksaklıkları gibi elde
 olmayan sebeblerden dolayı, gazeteniz bir gün
 gecikmeyle size ulașabilir.
� Abone süresinde izine ayrılan aboneler, izin
 tarihlerini bize telefon, mail veya mektupla
 bildirdikleri takdirde, gazete gönderilmeyen
 günler abone süresinin sonuna eklenir.
� Abone boșvurunuzdan sonraki 14 gün içinde
 adresimize yazılı bildirimde bulunarak,
 aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.
� Abonelikle ilgili geniș bilgi almak için,
 Pazartesi’den Cuma’ya 09.00-17.00 saatleri
 arasında telefonla bizi arayabilirsiniz.
 Tel.: 06105-32 72 00 veya 06105-32 72 10

Sadece Almanya için geçerli olan bu kampanyadan yararlanın,
hem gazetenizi hergün piyasa satıș fi yatına göre % 15 daha ucuza okuyun,

hem bu değerli hediyeye ücretsiz sahip olun...

Kuran-i Kerim hediye !Kuran-i Kerim hediye !

ABONE KUPONU


