
’ten bir hizmet daha

Tutuklulara
özel abonelik
Günlüğü 90 Cent’e

ABONE KUPONU
Gazetelerin Gönderileceği Cezaevi:  .............................................................................................................................................................

Tutuklunun Adı, Soyadı:  ...........................................................................................................................................................................................

Adresi:  ......................................................................................................................................................................................................................................

(Abonelik müracaatı bizzat tutuklu tarafından yapılacaksa, alttaki ödeyici kısmının doldurulmasına gerek yoktur) 

Ödeyecinin Adı, Soyadı:  ...........................................................................................................................................................................................

Adresi:  ......................................................................................................................................................................................................................................

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

� Yukarıdaki tutuklu yakınımı (veya kendimi) Hürriyet’e 6 aylık, 136 Euro’ya (Günlüğü 90 Cent) abone yapmak istiyorum. 
6 aylık süre dolmadan abonelikten ayrılamayacağımı biliyorum. Abonelik süremin bitimine iki hafta kala, Hürriyet Abone servisine
yazılı müracaat ederek aboneliğimi iptal ettirmezsem, aboneliğimin aynı fiyattan (136 Euro) 6 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 ile göndereceğim. Adresime ödeme faturası ve hesap bilgilerinizi gönderiniz. 
 (Ücret hesabınıza ulașınca, 14 günlük yasal vazgeçme süreci beklenecek ve sonra gazete gönderimi bașlayacaktır.)
� Banka bilgilerim așağıdadır. Lütfen 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

� Gazete gönderimi 6 ay boyunca Pazartesi’den Cumartesi’ye haftada 6 gündür. Pazar ve tatil günleri gazete basılmaz, gönderilmez.
� Abone teslimatı Alman Postanesi tarafından yapılmaktadır. Kötü hava șartları, ulașımdaki trafik tıkanıklığı ve posta dağıtım
 aksaklıkları gibi elde olmayan sebeblerden dolayı, özellikle tașra șehirlerinde gazeteniz bir gün gecikmeyle size ulașabilir.
� Abone süresinde izine ayrılan aboneler, izin tarihlerini bize telefonla, mail ile veya yazılı olarak bildirdikleri takdirde, gazete
 gönderilmeyen günler abone süresinin sonuna eklenir.
� Abone bașvurusu sonrası 14 gün içinde adresimize yazılı bildirimde bulunarak, abone olmaktan vazgeçebilirsiniz.
� Abonelik konusunda daha geniș bilgi almak için, Pazartesi’den Cuma’ya, 09.00-17.00 saatleri arasında bizi arayabilirsiniz. 
 Tel.: 06105-32 72 00 veya 06105-32 72 10

 Bu fi yat, gazetenin piyasa satış fi yatına göre % 50 daha ucuzdur.
Sadece Almanya’daki cezaevlerinde bulunanlar için geçerlidir.

 Kampanyadan faydalanarak tutuklu bir tanıdığınızı

Hürriyet’e abone yapabilirsiniz... Cezaevlerindeki
tutuklular bizzat müracaat ederek de abone olabilir.


