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Terms and Conditions (General)
1. The voucher is valid until the date stated on the promotional materials, such as the
website and email
2. The voucher is valid for one person and can be used only once
3. The voucher is non-refundable and cannot be exchanged for cash, in part or full
4. The voucher is not valid in conjunction with other vouchers
5. The Management reserves the right to alter, change and/or add to the terms and
conditions of any voucher at any time without notifying the holder
6. The Management reserves the right to refuse redemption of a voucher at any time
without further explanation

Terms and Conditions (10% Bonus on Deposit)
1. A bonus is given in non-refundable chips (Lucky Chips)
2. Claiming a bonus will convert all of your deposit into non-refundable chips (Lucky
Chips)
3. The maximum amount of bonus is $50 ($500 deposit)
4. The minimum amount of bonus is $10 ($100 deposit)

Terms and Conditions (Restaurant)
The discount is valid for a bill with a maximum amount of $500. Anything above $500
will be charged at the full price.

Terms and Conditions (Bar)
The discount is valid for one drink with the maximum price of $25.
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Hüküm ve Koşullar (Genel)
1. Bu hediye çeki, web sitesi ve e-posta gibi promosyon içeriklerinde verilmiş olan tarihe
kadar geçerlidir
2. Bu hediye çeki sadece bir kişi için geçerlidir ve sadece bir defa kullanılabilir
3. Bu hediye çeki için geri ödeme yapılmaz ve kısmen ya da tamamen paraya çevrilemez
4. Bu hediye çeki diğer hediye çekleri ile birlikte kullanılamaz
5. Yönetimimiz, herhangi bir hediye çekinin hüküm ve koşullarını herhangi bir tarihte ve
kullanıcıya bildirmeksizin değiştirme ve/veya yeni hüküm ve koşullar ekleme hakkını saklı
tutar
6. Yönetimimiz, bir hediye çekinin kullanılmasını hiçbir açıklama yapmaksızın herhangi bir
tarihte reddetme hakkını saklı tutar

Hüküm ve Koşullar (Fiş Alımınızda %10 Bonus)
1. Bu bonus geri ödemesiz fişler (Lucky Chips) olarak verilir
2. Bu bonusu talep etmeniz halinde fiş almak için kullandığınız tüm para geri ödemesiz
fişler (Lucky Chips) haline gelir
3. Azami bonus tutarı 50$ olmaktadır (500$ fiş alımı)
4. Asgari bonus tutarı 10$ olmaktadır (100$ fiş alımı)

Hüküm ve Koşullar (Restoran)
İndirim azami 500$ tutarındaki hesap için geçerlidir 500$ üzerindeki herhangi
kalemlerden tam fiyat alınacaktır.

Hüküm ve Koşullar (Bar)
İndirim azami 25$ tutarındaki tek bir içki için geçerlidir.

