
 
 

 
 
 
 
Kampanya: Vatan Bilgisayar’dan dileğiniz ürün, CardFinans ile sözünüze bedava  

CardFinans’tan “Sözünüze Bedava Teknoloji”  
 

Finansbank, beş yıldır başarılı bir işbirliği yürüttüğü Vatan 
Bilgisayar ile bir “ilk”e imza atarak yepyeni bir kampanya başlatıyor. 
“Sözünüze Bedava Teknoloji” kampanyası dahilinde, aylık kart 
harcamasını sabitleyen CardFinans sahipleri, Vatan Bilgisayar’dan 
diledikleri ürünleri bedava alabiliyor. 
 

 
Türkiye’nin ilk taksitli kredi kartı CardFinans, öncülüğünü yaptığı “Sözünüze 
Kampanyaları”nda bir “ilk”e imza atıyor. Finansbank, “Sözünüze Bedava Teknoloji” 
kampanyası dahilinde, aylık ekstre bakiyesi sözü vererek harcamalarını bir yıl boyunca 
sabitleyen CardFinans sahiplerine, Vatan Bilgisayar’dan 9.000 çeşit ürünü bedava alabilme 
imkânı sunuyor. Finansbank, bu kampanya ile geniş kitlelere ulaşmayı ve herkesi teknoloji ile 
buluşturmayı hedefliyor.  
 
Elektrikten su faturasına, kiradan aidata, okul taksitinden sağlık giderlerine kadar her türlü 
alışveriş ve ödemesini CardFinans’ı ile yapanlar, Vatan Bilgisayar’dan, bedava alışveriş 
yapabilme fırsatını yakalıyor.  
 
Teknoloji perakendeciliğinin öncüsü Vatan Bilgisayar’ın plazma televizyondan dizüstü 
bilgisayara, cep telefonundan digital kameraya, beyaz eşyadan bilgisayar parçalarına kadar 
9000 çeşit teknolojik ürününden istediğini bedava alabilecek olan CardFinans sahipleri, 
sonrasında ürün için hiçbir ödeme yapmadan yalnızca 12 ay boyunca istedikleri harcamalarını 
Cardfinans ile gerçekleştirecek. 
 
CardFinans sahibi olan herkes, kampanyaya, alışveriş esnasında POS cihazı vasıtasıyla dahil 
olabiliyor. CardFinans’ı olmayan teknoloji meraklıları ise Vatan Bilgisayar’daki Anında Kart 
şubelerinden CardFinans sahibi olarak kampanyadan hemen yararlanabiliyor. 
 
Kredi kartı sektöründe bir ilk 
 
Bu kampanyanın kredi kartı sektöründe gerçekleştirilen kampanyalar arasında bir ilk 
olduğunu belirten Finansbank Genel Müdürü Sinan Şahinbaş, “Sözünüze Kampanyaları ile 
kredi kartı sektöründe yeniliğin öncüsü olan CardFinans, Vatan Bilgisayar ile birlikte 
gerçekleştirdiği bu kampanyayla yeniliklerine devam ediyor. Müşterilerimiz, 
CardFinans’larına verecekleri aylık ekstre sözüne karşılık diledikleri teknolojik ürünü Vatan 
Bilgisayar’dan alabilecekler. Bu kampanyanın en büyük özelliklerinden biri de 
müşterilerimizin kampanyaya alışveriş esnasında POS cihazı vasıtasıyla kolaylıkla dahil 
olabilmesi” dedi.  
 
 



Teknoloji artık daha yakın 
 
Teknolojiyi artık daha ulaşılır bir duruma getirmeyi hedeflediklerini belirten Vatan 
Bilgisayar Genel Müdürü Hasan Vatan şunları söyledi: 
 
“Türkiye’de başta bilgisayar olmak üzere teknolojik ürünleri kullanma oranı hala birçok 
ülkeye göre daha düşük. Oysa gelişmiş ülkelerde hayatın her alanında teknoloji var. Bizim 
hayalimiz de Türkiye’de herkesin teknolojiye daha fazla yakınlaşması… Şu bir gerçek ki; artık 
herkes kredi kartı kullanıyor. Biz de beş yıldır ilgi uyandıran, çok ses getiren birçok indirim 
ve taksit kampanyası yürüttüğümüz CardFinans ile yola çıkarak, ‘Sözünüze Bedava Teknoloji 
yani ‘bedava alışveriş’ kampanyası başlattık. Daha önce kimsenin uygulamadığı bu 
kampanyanın Türkiye’de teknolojiye ulaşamayanların hayallerini gerçeğe dönüştüreceğine 
inanıyorum.”    
 
CardFinans sahibi olmayanlar,  kısa mesajla 2273’e CardFinans yazarak, Vatan 
Bilgisayar’daki Anında Kart şubelerinden ve www.gucsizde.com'dan  hızlı başvuruda 
bulunabiliyor.  
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