
 

FRHI HOTELS & RESORTS FAMOUS AGENTS PROGRAMI 

ŞARTLAR VE KOŞULLAR 
 

FRHI Hotels & Resorts Famous Agents Programı’na (“Program”) katılmaya karar verdiğiniz için çok 

mutluyuz. FRHI Hotels & Resorts (Kanada), Inc. (“FRHI” veya “biz”) tarafından yürütülen Program’a 

erişiminiz ve katılımınız işbu şart ve koşullara (“Şartlar”) tabidir. Seyahat profesyonellerine hak ve 

ayrıcalık tanımayı ve bu profesyonellerin hak ve ayrıcalıklarını korumayı taahhüt ediyoruz. 

 

 Siz ve FRHI arasında bağlayıcı yasal bir sözleşme niteliği taşımasından dolayı lütfen Program’a 

katılmadan önce işbu Şartlar’ı dikkatli bir şekilde okuyun. Program’a kaydolarak, üye olarak ve/veya 

katılarak (a) Program’a üye olmaya ve katılmaya uygun olduğunuzu beyan ve garanti etmekte ve (b) işbu 

Şartlar’ı sınırlama olmaksızın veya ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin uygun bulduğunuzu ve kabul ettiğinizi 

göstermektesiniz. 

 

Lütfen işbu Şartlar üzerinde size önceden bildirmeksizin tamamen kendi takdirimiz doğrultusunda, 

dilediğimiz an değişiklik yapabileceğimizi unutmayın ve bu nedenle lütfen işbu Şartlar’ı sık sık gözden 

geçirin. Bu tür herhangi bir değişiklik size iletildikten veya diğer yollarla bildirildikten sonra Program 

üyeliğinizi devam ettirmeniz söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. 

 

İşbu Şartlar’ı uygun bulmuyor ve kabul etmiyorsanız veya katılmaya uygun değilseniz lütfen 

Program’a kayıt veya üye olmayın. 
 

1. PROGRAMA UYGUNLUK: 

 

Programa sadece (A) onaylı seyahat tedarikçileriyle olan sürekli iş ilişkileri aracılığıyla olanlar da dâhil 

olmak üzere, tam gün profesyonel olarak kamuya seyahat tanıtımı ve satış faaliyetlerinde bulunan seyahat 

acenteleri ve (B) Program yöneticisinin önceden iznini alarak seyahat acentesi sahibi veya müdürleri 

katılabilir. Bu, işinizin niteliğini tam olarak tanımlamıyorsa Program üyeliği için uygun değilsiniz 

demektir. Örneğin seyahat acentesi kimliği olan fakat profesyonel olarak tam gün seyahat acenteliği 

yapmayanlar veya seyahat acentesi sahibi veya müdürü olmayanlar program üyeliğine uygun değildir. 

 

2. PROGRAM’A KAYIT: 
 

(A) Uygunluk şartlarını karşılıyorsanız lütfen Program hesabınızı (“Hesap”) açmak için ekrandaki 

talimatları izleyerek ve gerekli bilgileri girerek Program famousagents.frhi.com (“Program Web 

Sitesi”) adresinden programa kaydolun. Kaydın ardından Program üyelik kiti göndermeden önce, 

Program’a uygunluğunuzu teyit etmek için ek bilgi talep etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu 

bildirmek isteriz. Uygunluğunuzu teyit etmek için yeterli bilgi sağlayamıyor veya sağlamak 

istemiyorsanız Hesabınız doğrudan devre dışı bırakılacaktır ve tarafınıza Program üyelik kiti 

gönderilmeyecektir. 
 

(B) Program’a katılmaya uygunsanız kaydolduktan sonra size Program üyelik kiti göndereceğiz; 

böylece Program’ın bir üyesi (“Üye”) olmuş olacaksınız. Hoş geldiniz! 

 

(C) Her Üyenin sadece tek bir Hesabı olabileceğini lütfen unutmayın. 

 

(D) Hesaplar devredilemez. 

 

3. BİLGİ GİZLİLİĞİ VE FRHI’YA YETKİ VERME: 

http://www.frhi.com/famousagents


(A) Politika. FRHI’da gizliliğinizi korumak bizim için çok önemlidir. Amacımız, bize verdiğiniz 

kişisel bilgileri ve Hesap bilgilerinizi en yüksek saygı kuralları çerçevesinde ele almaktır. Bize 

verdiğiniz kişisel bilgilerin nasıl ele alınacağını görmek için lütfen FRHI Gizlilik Politikamız’ ı 

inceleyin. 

 

(B)  İş verenlerle Paylaşım. Gizliliğinizi koruma çabalarımız dâhilinde Üye bize açıkça izin vermediği 

sürece bireysel Üyelik ve/veya Hesap bilgilerinizi Üyelerin işverenleri ile paylaşmayacağımızı 

lütfen unutmayın. Ancak, Program idari yardım masası (“Program Yardım Masası”), Üyelerin 

istihdamını doğrulama, rezervasyon aktivitesinin doğruluğunu teyit etme veya Kazanılan 

Puanlarla ilgili aktiviteleri inceleme ve teyit etme amaçlarıyla Üyelerin işverenleri ile irtibata 

geçebilir. Program’a katılarak bu bilgilerin işvereniniz ile paylaşılmasını onaylamaktasınız. 

 

(C)  Üye ye Ait İçerik Garantisi . Program’a ve çeşitli bileşenlerine katılabilmek için Hesabınız 

aracılığıyla veya başka şekillerde bize belirli bilgileri yahut diğer tür içerikleri (“Üyeye Ait 

İçerik”) vermeniz gerekebileceğini kabul ve tasdik etmektesiniz. (i) Kişisel bilgiler de dâhil 

olmak üzere bu tür Üyeye Ait İçeriği verme hakkını haiz olduğunuzu ve (ii) bu tür Üyeye Ait 

İçeriğin hakaret niteliğinde, onur kırıcı, gizlilik veya isim haklarını ihlal edici, yasa dışı yahut 

başka bir şekilde sakıncalı olmadığını ve ceza gerektiren suç niteliğinde olmadığını yahut buna 

teşvik etmediğini, herhangi bir tarafın haklarını ihlal etmediğini veya herhangi bir şekilde 

yükümlülük doğurmadığını yahut herhangi bir kanunu, yasayı, kuralı, kararnameyi, idari makam 

veya mahkeme kararını yahut resmî otoritelerin benzeri kanunlarını (“Yasalar”) ihlal etmediğini 

beyan ve garanti etmektesiniz. 

 

(D)  FRHI’ya Yetki Verme. Program’ı yönetmek, teklif etmek, sürdürmek, sunmak ve başka bir 

şekilde FRHI’nın iş amaçları doğrultusunda gerekli olduğu şekilde, size herhangi bir kullanımı 

veya Üyeye Ait İçeriği içeren materyalleri incelemeye ilişkin ek bir hak tanımadan yahut izninizi 

almadan Üyeye Ait İçeriği kullanması için FRHI’ya sınırsız, süresiz, herhangi bir ücrete tabi 

olmayan ve dünya çapında geçerli bir hak ve yetki vermektesiniz. Bu hak ve yetki kapsamında 

Üyeye Ait İçeriği yeniden üretme, değiştirme, uyarlama, çevirme, üzerinde türev çalışma yapma, 

paylaşma, yayınlama ve dağıtma hakkı da yer almaktadır. Lütfen bu yetkinin yukarıda belirtilen  

 politikalar doğrultusunda kişi sel bilgilerin gizliliğini koruma yü kü mlülüğü müzü kısı tlamadığını  

 veya geçersi z kılmadığını unutmayın. Üyeye Ait İçeriğin bu şekilde kullanımını sınırlandırma, 

denetleme veya düzenleme hakkını saklı tutmayı talep ettiğiniz takdirde Program’a 

katılamayacağınızı da lütfen unutmayın. Ayrıca Üyeye Ait İçeriğin izinli olarak kullanımından 

dolayı herhangi bir ücret talep etme hakkına sahip olmadığınızı da kabul ve tasdik etmektesiniz. 

 

4. PUAN KAZANMAYA UYGUNLUK VE PUAN KAZANMA: 
 

(A) Uygunluk. Fairmont Hotels & Resorts, Raffles Hotels & Resorts veya Swissôtel Hotels & Resorts 

otel veya diğer tatil köylerinde (“FRHI Hotels”) yapılan ve gerçekleştirilen her Uygun Müşteri 

Rezervasyonu için bireysel Üyelere puan (“Puanlar”) veririz. Tümü aşağıda belirtilen şartlara ve 

koşullara tabi olmak üzere Puanlar Program Web Sitesinde belirtilen belirli ödüller (“Ödüller”) 

için kullanılabilir ancak her halûkarda, belirli FRHI Hotels işletmelerindeki konaklamalar için 

kullanılabilecek hediye kartları ve kuponları (“Kuponlar”) (sırasıyla “Katılımcı Oteller” ve 

“Konaklama Kuponları”) ve üçüncü taraf ürün ve hizmetleri için kullanılabilecek Kuponları 

içermektedir. 

 

(B)  Uygun Müşteri Rezervasyonları. “Uygun Müşteri Rezervasyonu”, bir Üyenin kendi müşterisi 

adına (“Müşteri”) herhangi bir FRHI Hotel tesisinde en az bir gecelik olmak üzere, GDS, çağrı 

merkezimiz, doğrudan FRHI Hotel, FRHI web siteleri (fairmont.com, raffles.com, 

swissotel.com), çevrimiçi seyahat acentesi veya toptancı (çevrimiçi veya çevrimdışı) aracılığıyla 

http://www.frhi.com/privacypolicy/


yaptırdığı rezervasyondur. Şu tür rezervasyonlar özellikle Uygun Müşteri Rezervasyonu 

sayılmaz: (i) grup seyahati veya kongreler için yahut onlar adına veya indirimli tarifeler (ör. 

seyahat acentesi veya sektöre özel diğer tarifeler) üzerinden yapılan rezervasyonlar, ücretsiz 

konaklamalar veya şahsi yahut üçüncü taraf ödül programları (ör. American Express, AAA, 

AARP vb.) ile yapılan konaklamalar; (ii) Üyenin kendisi için yaptığı rezervasyonlar; (ii) 

kullanılan tarifeye bakılmaksızın Üyenin aile fertleri adına veya onlar için yaptığı rezervasyonlar; 

(iii) Üyelik kazanmadan önce Üye tarafından yapılan veya gerçekleştirilen rezervasyonlar; (iv) 

kullanılan tarifeye bakılmaksızın Üye ile aynı organizasyondaki doğrudan bir çalışma arkadaşı 

veya kişi adına yapılan rezervasyonlar. 

 

(C) Sahiplik ve Bildirim. 
 

(i) Program üyeliği ve Puanlar Üyenin işvereni veya Müşterilerine değil, bizzat Üyeye aittir. 

Ancak Program’a katılmaya uygunluğun devam edebilmesi için Üyelerin işverenlerini ve 

Müşterilerini Program’ın bir üyesi oldukları ve FRHI Hotels’de onlar adına yapacağı 

Uygun Müşteri Rezervasyonlarından kişisel olarak puan kazanacakları konusunda 

bilgilendirmesi şarttır. Üyeler ayrıca Program’a katılımlarının herhangi bir işveren veya 

şirket politikası, direktifi veya davranış kuralları ve yürürlükteki herhangi bir Yasaya 

aykırı olmadığından ve onları ihlal etmediğinden emin olmalıdır. Program’a  

 katılımlarının yürürlükteki Yasalar ve işverenlerinin politikaları, kuralları, etik ku ralları  

 veya direktifleri ile uyumlu olduğunu belirlemekten sadece Üyeler sorumludur . 
 

(ii) İşvereni değişen Üyeler, yeni istihdamlarının başlangıcından sonraki 30 gün içinde yeni 

işverenlerini Program’a katılımları konusunda bilgilendirmekten sorumludur. Üyelerin 

önceki istihdamları süresince kazandıkları Puanlar iptal edilmez. 

 

(iii) Herhangi bir Üyenin ilgili bilgileri Müşterilerine veya işverenlerine bildirmemesi dâhil 

olmak üzere, işbu Şartlar’a uyulmasından veya uyulmamasında kaynaklanan 

sorumlulukların veya yükümlülüklerin tarafımıza ait olmadığını ve bu tür sorumluluk ve 

yükümlülükleri açıkça reddettiğimizi tekrar belirtmek isteriz. 

 

(D) Puan Kazanma. 
 

(i) Puan kazanabilmek için bu Bölümde belirtilen ek rezervasyon ayrıntılarını ve Program 

numarasını bildirmek Üyenin sorumluluğudur. Belirli bir Uygun Müşteri 

Rezervasyonundan Puan kazanmak için Üyenin şunlar yapması gerekir: 

 

 GDS aracılığıyla yapılan rezervasyonlarda, Özel Talimatlar alanına FA + Program 

numarasını girmek. Ör: /SI-FA123456 

 

 Çağrı merkezimiz veya doğrudan FRHI Hotel aracılığıyla yapılan rezervasyonlarda, 

rezervasyon yetkilisine Program numarasını bildirmek. 

 

 FRHI web siteleri aracılığıyla yapılan rezervasyonlarda, Famous Agents alanına FA 

+ Program numarasını girmek. 
 

 Çevrimiçi veya çevrimdışı olarak bir toptancı aracılığıyla yapılan rezervasyonlarda, 

rezervasyon ayrıntılarını Program Web Sitesinde Üyeler için yer alan Toptancı 

Rezervasyon Formu’na girmek. Lütfen unutmayın: Girişler Uygun Müşteri 

Rezervasyonları için olmalı ve üyenin Program’a kayıt tarihinden en fazla 30 gün 



önce gerçekleştirilmelidir. Kayıt tarihinden geriye dönük olarak 30 günden önce 

gerçekleştirilen rezervasyonlar için puan kazanılmaz. 

 

(ii) Üye, bu Bölümün şartlarına uygun işlem yapması halinde ilgili Puanlar Müşterinin çıkış 

tarihinden sonraki 10 - 14 iş günü içerisinde kazanılacak ve aynı tarihte Program Web 

Sitesinde Üyenin Hesabında görünecektir. 
 

(E)  Kısıtlamalar ve Ek Şartlar  
 

(i) Sadece tek bir Üye, belirli bir Uygun Müşteri Rezervasyonu için Puan talep edebilir. 

Rezervasyon sürecine iki Üye dâhil olmuşsa (ör. bir toptancı seyahat acentesi aracılığıyla 

rezervasyon yaptıran seyahat acentesi) Puanı, Müşterinin birincil irtibat kişisi olan Üye 

kazanır. Aynı rezervasyon için iki Üye de Puan talebinde bulunursa Famous Agents 

Yardım Masası gerçek puan sahibini belirlemek için her iki taraftan da ek bilgi ister. 

Puanların bir Üyeye yanlışlıkla verildiği tespit edilirse Puanlar ilgili hesaptan silinip 

doğru puan sahibinin hesabına eklenecektir. 

 

(ii) Puanlar sadece bireysel olarak Üyelere verilir ve hiçbir sebeple diğer Üyelerin puanları 

ile birleştirilemez. Üyelerin Puanlarını birleştirdiklerine kanaat getirirsek şunlardan birini 

veya hepsini uygulayabiliriz: (i) söz konusu Üyelerin Hesaplarındaki ilgili Puanları 

sıfırlayabiliriz; (ii) söz konusu puanlar karşılığında kazanılmış Ödülleri geçersiz 

kılabiliriz veya (iii) Üyeleri Program’a katılmaktan diskalifiye edebiliriz. 

 

(iii) Puanlar, Üyeler arasında veya bir Üyeden kendi işvereni de dâhil olmak üzere başka 

herhangi bir üçüncü tarafa devredilemez. Ayrıca Puanlar satın alınamaz. 

 

(iv) Bir kişinin Program’a üye olmadan önce yaptığı ve/veya gerçekleştirdiği 

rezervasyonların Uygun Müşteri Rezervasyonu sayılmadığını ve dolayısıyla bu tür 

rezervasyonlar için Puan verilmeyeceğini tekrar belirtmek isteriz. 

 

(v) Dilediğimiz an yukarıda belirtilen uygunluk kriterlerini değiştirme ve her Üyenin Puan 

kazanmaya uygunluğunu belirleme hakkımızı saklı tutarız. Bu hususlarla ilgili tüm 

kararlarımızın nihai olacağını kabul ve tasdik etmelisiniz. 

 
(vi) Famous Agens'ın bonus puanlarından yararlanmak için üyelerin son 18 ay içinde en az 

bir kez konaklamış olması gerekir. 

 

5. EKSİK PUANLAR: 
 

(A) Puanlarını Program Web Sitesi aracılığıyla Hesaplarına giriş yaparak takip etme sorumluluğu 

Üyelere aittir. Bir Üye Hesabında görünmeyen Uygun Rezervasyon Puanları (“Eksik Puanlar”), 

Program Web Sitesi üzerinden Eksik Konaklama formu doldurularak talep edilebilir. Talebinizi 

aldıktan sonra Puanların verilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek üzere bilgilerinizi 

inceleyeceğiz. 

 

(B) Eksik Puanlarınızı alabilmek için rezervasyon yaptırırken Üyenin IATA Numarasını belirtmiş 

olması ve aynı Uygun Rezervasyon için başka bir Üyeye puan verilmemiş olması gerekir. Eksik 

 Konaklama Puanları için Müşt erilerin çıkış tarihlerinden en fazla altı (6) ay sonra talepte  

 bulunulmalıdır; daha geç talepte bulunmanız hali nde talebiniz reddedilecektir. 
 

(C) Eksik Konaklama taleplerinin ve kazanılan Puanların (varsa) işlenmesi 28 - 42 gün arası sürebilir. 

 
(D) Yukarıda belirtildiği üzere Üyeler Program’a kaydolmadan önce yaptıkları herhangi bir Uygun 

Müşteri Rezervasyonu için Puan alamaz. 



 

6. HESAP İŞLEMLERİ VE İDARESİ: 
 

(A) Genel. Puanlarla ilgili her türlü rezervasyon bilgisinin doğruluğundan emin olmanın yanı sıra ad, 

adres, telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi diğer tüm Üyeye Ait İçeriklerin doğruluğunu 

sağlamaktan da Üyeler sorumludur. Üyeliğinizi sonlandırmanız da dâhil olmak üzere Üyeye Ait 

İçerikteki her türlü değişiklik Program Web Sitesi üzerinden Üye tarafından 

famousagents@accor.com adresinden, 866-326-6875 (Kuzey Amerika’da ücretsiz) veya 

506-870- 6750 (Kuzey Amerika dışında) numaralı telefonlardan veya işbu Şartlar’ın sonunda 

belirtilen adrese posta göndererek Famous Agent Üye Hizmetleri ile irtibata geçmek suretiyle 

yapılmalıdır. 

(B) Otomatik Hesap Deaktivasyonu; Geçersiz Puanlar. Altı ay boyunca hiçbir Uygun Müşteri 

Rezervasyonu girilmeyen hesaplar bildirimde bulunulmaksızın deaktive edilecektir. Üyeler 

deaktive edilen Hesaplar üzerinden, bu Hesaplar aşağıda belirtilen şekilde yeniden aktive 

edilmediği sürece herhangi bir rezervasyon aktivitesi gerçekleştiremeyecektir. Üyeler, Hesap 

deaktivasyonunu takiben on iki (12) ay içinde deaktive edilen Hesapları ile ilişkili Puanlarını 

kullanabilecektir. O tarihe kadar kullanılmayan kazanılmış Puanlar geçersiz sayılacaktır. 

 

(C)  Hesapların Yeni den Aktivasyonu. Üyeler Hesaplarının yeniden aktive edilmesini talep edebilir; bu 

tür talepleri durum bazında ele alarak inceleyeceğiz. Hesabınızın yeniden aktive edilebilmesi için 

Hesabınızın deaktivasyonundan önceki altı ay içinde gerçekleştirilmiş ve rezervasyon       

sırasında IATA veya Program numaranızı içeren bir Uygun Müşteri Rezervasyonu kanıtını 

göndermeniz gerekecektir. Program üyeliğinize devam edip edemeyeceğiniz de dâhil olmak üzere 

Hesabınızın yeniden aktivasyonu için uygunluğunuzun daha ayrıntılı olarak değerlendirilebilmesi 

için sizden ek bilgiler de talep edilebilir. Bir Hesabın yeniden aktive edilmesi halinde ilgili 

Üyenin, bir Hesabın aktif olarak kabul edilmesi için gerekli aktivitelere tekrar başlamak ve 

mevcut Puanlarını kullanmak için yeni bir altı ayı olacaktır. Altı ayın ardından hiçbir Uygun 

Müşteri Rezervasyonu girilmemiş yahut Puanlar kullanılmamış olursa üyelik iptal edilecektir. 

 

(D) Birden Fazla Hesap. Yukarıda belirtildiği üzere her Üyenin sadece tek bir Hesabı olabilir. 

Hesabınız herhangi bir sebepten dolayı deaktive edilmişse ve ilk Hesabınızı yeniden aktive 

ettirmek yerine Program’a yeniden kaydolmayı tercih ederseniz ikinci Hesabınız (ve gelecekteki 

tüm diğer Hesaplarınız) bildirimde bulunulmaksızın derhâl deaktive edilecektir. 

 

(E) Üye Ekstresi: Kazandığınız toplam Puanları özetleyen ekstreyi Hesabınıza giriş yaparak Program 

Web Sitesinde çevrimiçi olarak görebilirsiniz. Kazandığınız Puanlarla ilgili olarak herhangi bir 

sorunuz varsa lütfen famousagents@accor.com adresine e-posta gönderin veya 1-866-326-6875 

(Kuzey Amerika’da ücretsiz) / 506 -870 -6750 (uluslararası) numaralı telefonları arayın. 
 

7. BONUS PUANLAR, ÖDÜLLER VE DİĞER FIRSATLAR: 
 

Tamamen kendi takdirimiz doğrultusunda muhtelif zamanlarda, Üyelere belirli performans ölçütlerini 

karşılama, belirli etkinliklere katılma (çekiliş veya yarışma gibi) ve/veya önceden belirlenen belirli satış 

düzeyine ulaşma dâhil bonus Puan veya ödül kazanma fırsatı sunabiliriz. Bu tür etkinliklere katılım ve 

bonus Puan veya ödül kazanma şart ve koşullarına Program Web Sitesinden ulaşılabilir. Bu tür şart ve  

 koşul lar atıfta bulunularak işbu Şartlar’a dâhil edilmişt ir ve siz ve FRHI arasındaki sözleşme  
 kapsamındadır. Ayrıca bu tür etkinliklere katılımınız ilgili şart ve koşul ları kabul ettiğiniz anlamına ge lir. 

İlgili şart ve koşullarda aksi belirtilmediği sürece, önceden belirlenen satış düzeyine ulaşılması için 

verilen bonus Puanlar her bir rezervasyon için toplam oda gelirinin (vergiler, tatil köyü ücretleri veya 

diğer arızi giderler hariç) ABD doları üzerinden değerine bağlı olarak verilecektir. 
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8. ÖDÜL ALMA: 

 

(A)  Genel Şartlar. Yeterli Puan kazandıktan sonra bir Ödül seçebilirsiniz. Lütfen tüm Ödüllerin tabi 

olduğu genel şartların yanı sıra aşağıdaki belirli Ödül kategorileri için geçerli özel şartları da 

inceleyin. 

Famous Agents Çevrimiçi Alışveriş Merkezi  
 

(i) Ödüllerin minimum Puan seviyeleri vardır. Çevrimiçi alışveriş merkezimizde belirtilen 

Puan değerleri tüm vergileri ve standart kargo bedellerini kapsar. Hızlandırılmış kargo 

hizmeti sunulmamaktadır. 

 

(ii) Tüm Ödül talepleriniz, 8 ila 12 iş günü (teslimat süresi dâhil değildir) süren bir işleme 

alma dönemine tabi olacaktır. Üyeler sipariş verirken bu süreyi göz önünde 

bulundurmaktan sorumludur. 

 
(iii) Belirli Ödüllerin her an mevcut olacağını garanti veya taahhüt etmeyiz ve herhangi bir 

Ödülü tamamen kendi takdirimiz doğrultusunda, dilediğimiz an, bildirimde 

bulunmaksızın geri çekme, iptal etme, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutarız. 

 
(iv) FRHI veya bir FRHI Hotel tarafından değil de üçüncü taraf tedarikçi tarafından verilen 

ürün, hizmet, olanak ve avantajlara yönelik ödüller, daima söz konusu tarafın şart ve 

koşulları ile bu taraflarca belirlenen sınırlama ve istisnalara tabidir. Alışveriş, deneyim ve 

hediye kartları ile ilgili tüm şart ve koşullar için lütfen çevrimiçi alışveriş merkezimizi 

ziyaret edin. 

 
(v) Kaybolmaları, çalınmaları veya zarar görmeleri halinde Famous Agent ödüllerinin yenisi 

verilmez. 

 
(vi) Belirli Ödüllerin her an mevcut olacağını garanti veya taahhüt etmeyiz ve herhangi bir 

Ödülü tamamen kendi takdirimiz doğrultusunda, dilediğimiz an, bildirimde 

bulunmaksızın geri çekme, iptal etme, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutarız. 

 

(vii) Puanlar veya Ödüller vergiye tabi olabilir. Puanların veya Ödüllerin alınması ve/veya 

kullanılması ile bağlantılı bildirim de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere 

vergilerle ilgili tüm yükümlülükler sadece Üyenin sorumluluğundadır. 

 

(viii) Lütfen tüm Ödüllerin Üye tarafından alınması veya kullanılması gerektiğini; başka hiçbir 

kişi veya tüzel kişi tarafından alınamayacağı veya kullanılamayacağını unutmayın. 

 
(ix) Fairmont Hotels & Resorts Hediye Kartına ilişkin tüm Şartlar ve Koşullar için lütfen 

fairmont.com/promotions/giftcardterms/ adresini ziyaret edin. 

 

(x) Raffles Hotels & Resorts Hediye Kartına ilişkin tüm Şartlar ve Koşullar için lütfen 

raffles.com/offers/gift-card/terms-and-conditions/ adresini ziyaret edin. 

 

(xi) Swissôtel Hotels & Resorts Hediye Kartına ilişkin tüm Şartlar ve Koşullar için lütfen 

buyatab.com/custom/swissotel adresini ziyaret edin. 



(xii) Uçuş Milleri ile ilgili puanların Sık Uçan Yolcu Programı hesabınıza eklenmesi 4 - 6 

hafta sürecektir. Sık uçan yolcu programına eklenen miller, İlgili Havayolu Sık Uçan 

Yolcu şart ve koşullarına tabi olacaktır. 

 

 

(B)  Konaklama Kuponunu Kullanma: 
 

(i) Konaklama Kuponu talep etmeden önce lütfen 1-866-840-8085 (Kuzey Amerika’da 

ücretsiz) veya 506-387-0387 (uluslararası) numaralı telefonları arayarak veya  

famousagentsreservations@accor.com adresine e-posta göndererek seçtiğiniz Katılımcı 

Oteldeki müsaitlik durumunu kontrol edin. Oda müsaitlik durumu onaylandıktan sonra 

lütfen rezervasyonunuzu tamamlamak için bizimle telefon aracılığıyla irtibata geçip 

konaklamanız için Program aracılığıyla kazandığınız Konaklama Kuponlarını kullanmak 

istediğinizi rezervasyon yetkilisine bildirin. Lütfen unutmayın: Konaklama Kuponu 

kullanılarak yapılan rezervasyonlar en erken 90 gün öncesinden yapılabilir ve GDS 

aracılığıyla veya doğrudan otel aranarak yapılamaz. Rezervasyonlar yukarıda listelenen 

telefon ve e-posta aracılığıyla sadece Üyenin adına yapılabilir. Gecelik Konaklama 

Kuponları devredilemez. 
 

(ii) Rezervasyonunuz teyit edildikten sonra lütfen Program Web Sitesindeki Kupon 

Kullanma Merkezinden Konaklama Kuponunuzu talep edin. Konaklama Kuponları, varış 

tarihinizden en az bir hafta önce Hesabınızda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. 

Lütfen Konaklama Kuponu taleplerinin işleme alma döneminin üç iş günü sürebileceğini 

unutmayın. 

 

(iii) Konaklama Kuponları Katılımcı Otellerde kullanılmalıdır ve rezervasyon tarihleri 

müsaitlik durumuna, sezona özgü gün kısıtlamalarına ve ilgili Katılımcı Otellerin tüm 

şart, koşul ve politikalarına tabidir. Konaklama Kuponları seyahat acenteleri aracılığıyla 

kullanılamaz ve komisyonsuzdur. Üyeler rezervasyonları kredi kartı ile ödemelidir, 

Konaklama Kuponlarının basılı kopyaları otele giriş sırasında ibraz edilmeli ve talep 

edilirse geçerli seyahat acentesi kimliği gösterilmelidir. 

 

(iv) Konaklama Kuponları, vergiler, harçlar, bahşişler ve ek vergiler (geçerliyse) hariç olmak 

üzere, kuponda belirtilen işletme türünde (şehir merkezi veya tatil köyü) ve oda 

kategorisinde (standart oda veya junior süit) tek bir gece için geçerlidir. Konaklama 

başına maksimum iki Konaklama Kuponu kullanılabilir; kalınan ekstra geceler Üyeye 

Özel Tarife (aşağıda belirtildiği üzere) veya en iyi fiyat üzerinden faturalandırılacaktır. 

Kalınan ekstra geceler müsaitlik durumuna tabi olmakla birlikte konaklama süresi 

kısıtlamaları uygulanabilir. 

 

(v) Konaklama Kuponları, Üye tarafından kullanılan oda için geçerli olacaktır; çocuğu ile 

konaklayacak Üyeler için ilgili FRHI Hotel aile planları geçerlidir. Konaklama Kuponları 

Fairmont President’s Club, Raffles Ambassadors veya Swissôtel Circle ücretsiz 

yükseltme ve/veya ücretsiz konaklama kuponları dâhil olmak üzere diğer ödül ve/veya 

promosyonlu kuponlar ve/veya teklifler ile birleştirilemez. 

 

(vi) Konaklama Kuponu üzerinde adı yazan Üye, kalınan odayı bir başkasıyla paylaşıp 

paylaşmamasına bakılmaksızın ilgili Katılımcı Otele bizzat kendisi giriş yapmalıdır. Üye 

bu şartı yerine getirmezse oda fiyatı Katılımcı Otelin o günlük fiyatına göre hesaplanacak 

ve odada kalan kişi(ler) Üye dahi olsa tüm masraflardan sorumlu tutulacaktır. 
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(vii) Kuponlar başka ürünler veya hizmetlerle, grup programları veya catering hizmetleriyle 

değiştirilemez. Yürürlükteki Yasalar gerektirmediği sürece nakit değerleri yoktur ve nakit 

karşılığı veya başka amaçlarla satılırsa geçersizdir. Kuponlar iade edilemez ve 

kaybolması veya çalınması halinde yenisi verilmez. 
 

(C) Üçüncü Taraf Kuponunu Kullanma. 
 

(i) FRHI veya bir FRHI Hotel tarafından değil de üçüncü taraf kupon tedarikçisi tarafından 

verilen ürün, hizmet, olanak ve avantajlara yönelik kuponlar, daima söz konusu tarafın 

şart ve koşulları ile bu taraflarca belirlenen sınırlama ve istisnalara tabidir. 

 

(ii) Ödül olarak bir üçüncü taraf Kuponunu seçmeniz halinde teslim adresini yazılı olarak 

doğrulamanız istenecektir. Kendi takdirimiz doğrultusunda toplam Ödül değerine bağlı 

olarak en uygun kargo yöntemini seçeceğiz. Üyelerin yazılı (e-posta dâhil) onayları 

alınmadıkça herhangi bir Ödül kargo ücreti veya muamele masrafları Üyelerden 

alınmayacaktır. Kuponlar kendi takdirimiz doğrultusunda normal posta ile gönderilebilir. 

 

9. FAMOUS AGENTS ÜYEYE ÖZEL TARİFE: 
 

(A) Uygunluk. 
 

(i) Üyelere tüm FRHI Hotels işletmelerindeki konaklamaları için özel bir tarife sunarız 

(“Üyeye Özel Tarife”). Üyeye Özel Tarife münhasır olarak, Üyeye Özel Tarife 

üzerinden bir rezervasyon yaptırma girişiminde bulunulan tarihten önceki altı ay içinde 

Hesabında Uygun Müşteri Rezervasyonu gerçekleştirilmiş olan Program Üyeleri için 

geçerlidir (“Aktif Üye”). Bu süre içinde Hesabınızda yer alan en az bir Uygun Müşteri 

Rezervasyonunuz yoksa Aktif Üye değilsiniz demektir; bu nedenle de Program 

müdüründen ön onay almadığınız sürece Üyeye Özel Tarifeden faydalanamazsınız. 

Lütfen aile fertleriniz adına veya onlar için yaptırdığınız rezervasyonların Uygun Müşteri 

Rezervasyonu kabul edilmeyeceğini unutmayın. 

 

(ii) Yukarıdakilere ek olarak Üye olan ancak Aktif Üye olmayan kişiler veya Üye olan ancak 

Üyeye Özel Tarifenin talep edildiği sırada Program’a katılmaya uygun olmayan kişiler 

Üyeye Özel Tarifeden faydalanamaz. Örneğin, IATA numarası bulunan ancak Program’a 

katılmaya uygunluk kriterlerini karşılamayan bir kişi Üyeye Özel Tarifeden 

faydalanamaz. 

 

(iii) Her FRHI Hotel, her bir kişinin Üyeye Özel Tarifeden faydalanmaya uygunluğunu durum 

bazında ele alarak belirleme hakkını haizdir. Bir Üye veya kişi Üyeye Özel Tarifeden 

faydalanmaya uygun değilse tamamen ilgili FRHI Hotel’in takdiri doğrultusunda geçerli 

yayınlanmış fiyatlar uygulanacaktır. 

 

(B)  Ü yeye Özel T ari feni n As kıya Alı nm as ı. Bir Üye, (a) işbu Şartlar’ı ihlal ederse; (b) Üyeye Özel 
Tarifeye erişimini veya bu tarifeyi kullanma hakkını kötüye kullanırsa (ör. Üyenin birlikte 
seyahat etmediği başka kişiler için Üyeye Özel Tarife üzerinden rezervasyon yaptırması); 
(c) Program’a katılımını veya katılımından dolayı sahip olduğu ayrıcalıkları başka şekillerde 
kötüye kullanırsa; (d) yürürlükteki Yasalarla tutarlı olmayan veya çelişen şekillerde tutum 
sergilerse veya (e) FRHI’nın yürürlükteki Yasaları ihlal etmesine sebep olabilecek 
eylemlerde veya davranışlarda bulunursa Üyeye Özel Tarifeden faydalanmaması için başka 
bir sebep olmasa dahi o Üyenin Üyeye Özel Tarifeye erişimini ve kullanabilme kapasitesini 



askıya alabiliriz. Ayrıca yukarıda bahsedilenlerden herhangi birinin geçerli olup olmadığını 
belirlemek amacıyla inceleme yaparken Üyeye ön bildirimde bulunmaksızın Üyelerin Üyeye 
Özel Tarifeye erişim veya bu tarifeyi kullanımlarını askıya alabiliriz. 

 
(C)  Rezervasyon Şartları. Aksi belirtilmediği sürece Üyeye Özel Tarife, Hesaba giriş yaparak ve ilgili 

Üyeye Özel Tarife rezervasyon sayfası bağlantılarını izleyerek Program Sitesinden rezerve 

edilmelidir. Üyeye Özel Tarife GDS, ana çağrı merkezimiz veya doğrudan FRHI Hotel 

rezervasyon departmanları aracılığıyla yapılan rezervasyonlarda kullanılamaz. IATA ve Program 

numaranızın rezervasyon sırasında bildirilmesi gerekir; bu numara varış tarihinizden önce 

doğrulanacaktır. Yukarıda bahsedilen numara ve durumunuzun Aktif Üye olduğu doğrulandıktan 

sonra rezervasyonunuza Üyeye Özel Tarife uygulanacaktır. Konaklama, giriş/çıkış sayısına 

bakılmaksızın aynı Katılımcı Otelde arka arkaya geçirilen gece olarak tanımlanır ve maksimum 

konaklama süresi uygulanabilir. Rezervasyon onaylandıktan sonra değişiklikler veya iptaller 

Fairmont.com, Raffles.com veya Swissotel.com üzerinden yapılmalıdır. 

 

(D)  Ek Şartlar. Otele giriş yapılırken geçerli seyahat acentesi kimliğinin ibraz edilmesi gerekir. Üyeye 

Özel Tarife üzerinden yaptırılan rezervasyonlardan Puan kazanamazsınız ve Üyeye Özel Tarife 

sadece Üye tarafından kalınan oda için geçerlidir. 

 

(E)  FRHI Bağlılık Programları. Üyeye Özel Tarifeden faydalanılarak yaptırılan rezervasyonlar, 

herhangi bir Fairmont President’s Club, Raffles Ambassadors ve Swissôtel Circle programlarıyla 

bağlantılı olarak bir sonraki üyelik seviyesine ulaşmanıza katkı sağlamaz. 

 

10. PROGRAM SÜRESİ VE İDARESİ: 
 

(A) Süre. Program’ı dilediğimiz an size bildirimde bulunmaksızın sonlandırabiliriz. Program’ı 

sonlandırırsak Üyeleri Program Web Sitesinde, e-posta aracılığıyla veya seçtiğimiz başka bir 

yöntemle bilgilendireceğiz. Puanlar, Program’ın sonlandırılmasını takiben maksimum altı ay daha 

kullanılabilir. FRHI Hotels’de Ödül kuponu kullanarak ücretsiz konaklamayı planlayan Üyeler, 

Program’ın sonlandırılmasını takiben maksimum altı ay içinde rezervasyon yaptırmalıdır. Diğer 

Ödüllerden ilgili şartlar uyarınca faydalanılabilinir. 

 

(B)  İdare. İşbu Şartlar’dan herhangi birini ve bu Program ile ilgili her türlü diğer kuralı, şartı, koşulu, 

prosedürü, avantajı, ödülü veya Puan seviyesini size bildirmeden tamamen kendi takdirimiz 

doğrultusunda değiştirebileceğimizi, askıya alabileceğimizi, silebileceğimizi yahut bunlara 

eklemede bulunabileceğimizi açıkça kabul ve tasdik etmektesiniz. 

 

(C)  Üyeliğin İptali ve Askıya Alınması. Bir Üye, (a) işbu Şartlar’ı ihlal ederse; (b) Üyeye Özel 

Tarifeye erişimini veya bu tarifeyi kullanma hakkını kötüye kullanırsa (ör. Üyenin birlikte 

seyahat etmediği başka kişiler için Üyeye Özel Tarife üzerinden rezervasyon yaptırması); (c) 

Program’a katılımını veya katılımından dolayı sahip olduğu ayrıcalıkları başka şekillerde kötüye 

kullanırsa; (d) yürürlükteki Yasalarla tutarlı olmayan veya çelişen şekillerde tutum sergilerse 

veya (e) FRHI’nın yürürlükteki Yasaları ihlal etmesine sebep olabilecek eylemlerde veya 

davranışlarda bulunursa o Üyenin Üyeye Özel Tarifeye erişimini ve kullanabilme kapasitesini 

askıya alabilme yetkimizin yanı sıra ön bildirimde bulunmaksızın Üyenin üyeliğini iptal edebilir 

veya askıya alabilir ve kazandığı Puanları geçersiz kılabiliriz. Ayrıca şüpheli olduğunu 

düşündüğümüz herhangi bir aktivite veya işbu Şartlar veya yürürlükteki Yasaların ihlalini 

gösteren bir durum olması hali dâhil olmak üzere yukarıda bahsedilenlerden herhangi birinin 

geçerli olup olmadığını belirlemek amacıyla inceleme yaparken ön bildirimde bulunmaksızın 

üyeliğinizi askıya alabiliriz. İptal veya askıya alma kon usundaki izni değerlendi rmemiz de dâhil 

 olmak ü zere işbu Şartlar, FRHI’nın takdiri doğrultusunda yorumlanacak ve bağlayıcı olacaktır.  



 
 

11. TAZMİNAT: 

 

(A) Herhangi bir Ödül, Kupon veya Puan kullanımı da dâhil olmak üzere Program’a katılımınızdan; (B) 

işbu Şartlar’a uymamanızdan; (C) yürürlükteki Yasalara veya işveren(ler)inizin politikaları, direktifleri, 

kuralları veya benzeri koşullarına uymamanızdan; (D) işbu Şartlar’daki herhangi bir koşulu ihlalinizden 

ve (E) ihmal veya kasıtlı suistimalinizden doğan yahut bunlarla ilgili olarak bir veya daha fazla FRHI 

Tarafının maruz kaldığı yahut yaşadığı her türlü iddia, dava sebebi, dava, yükümlülük, hasar, para cezası, 

ceza, masraf ve maliyete (makul avukat ücretleri de dâhil olmak üzere) (“İddialar”) karşı FRHI, ana 

kuruluşları, iştirakleri, bağlı kuruluşları, çalışanları, yetkilileri, müdürleri, vekilleri, görevlileri ve 

temsilcilerini (“FRHI Tarafları”) daima tazmin etmeyi, savunmayı ve korumayı kabul etmektesiniz. 

 

12. GARANTİ REDDİ: 
 

(A) Genel. FRHI, Program, Program üyeliği, Program Web Sitesi, Puanlar, Ödüller, Kuponlar 
(“Program Materyalleri”) ve diğer materyaller, hizmetler ve ürünleri “olduğu gibi” ve tamamen 

yürürlükteki Yasaların izin verdiği şekilde sunar ve ticari değer, herhangi bir amaca uygunluk, 

tasarım, doğruluk, kabiliyet, yeterlilik, uygunluk, kapasite, eksiksizlik veya mevcudiyete dair tüm 

garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü açık veya zımni garantiyi reddeder. 

FRHI’nın Program Materyalleri veya her türlü diğer materyal, ürün ve hizmetin kesintisiz, 

eksiksiz veya hatasız olduğunu yahut kusurların düzeltileceği veya ilgili değişikliğin yapılacağını 

beyan, garanti veya taahhüt etmediğini kabul etmektesiniz. 

 

(B) Bilgi. Yukarıda bahsedilenleri sınırlamaksızın FRHI, herhangi bir Program veya Üyeye Ait 

İçeriğin doğruluğu, güvenilirliği, güvenliliği dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

işlenmesi, kullanılması, üretilmesi, değiştirilmesi, uyarlanması, çevrilmesi, türetilmesi, 

paylaşılması, yayınlanması veya dağıtılmasıyla veya bunlarla ilişkili herhangi bir başka bir 

özellikle veya bu özelliğin işlenmesi, kullanılması, üretilmesi, değiştirilmesi, uyarlanması, 

çevrilmesi, türetilmesi, paylaşılması, yayınlanması veya tanımlanmasıyla ilgili hiçbir garanti 

vermez ve ilgili tüm garantileri açıkça reddeder. 

 

13. YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI: 
 

(A) Genel. Hiçbir koşul altında hiçbir FHRI Tarafı, Program, Program Materyalleri, Program’a 

katılımınız veya diğer herhangi bir ürün ve hizmetten doğan her türlü dolaylı, cezai, arızi, özel 

veya netice kabilinden kaynaklanan hasardan, tüm bu hasarlar FRHI Taraflarının ihmali yahut 

kasıtlı suistimalinden kaynaklansa ve FRHI Tarafları bu tür hasarların olasılığı konusunda 

bilgilendirilmiş olsa dahi yükümlü tutulamaz. Bunlara kâr yahut gelir kaybı ve/veya iş fırsatı 

kayıpları da dâhildir. Herhangi bir FRHI Tarafının, Program, Program’a katılımınız veya her türlü 

diğer ürün ve hizmetle ilgili hasarlardan yükümlü tutulması halinde tek ve münhasır başvuru 

yolunuz, Üye tarafından yükümlü tutulan FRHI Tarafına, ilgili FRHI Tarafınca sağlanan hizmet 

veya ürün için yapılan ödemenin geri alınması ile sınırlıdır. 

 

(B)  İst isnalar Geçerli Olmayabilir. Bazı yetki alanlarında arızi veya netice kabilinden doğan 

hasarların hariç tutulması veya sınırlandırılmasına izin verilmez, dolayısıyla bu tür istisnalar sizin 

için geçerli olmayabilir. 

 

(C)  Hak T aleplerinin Zamanlaması. İşbu Şartlar da dâhil olmak üzere Program veya herhangi bir 

unsuru yahut bölümünden doğan veya onunla ilgili olan tüm Hak Taleplerini bu tür bir Hak 

Talebine sebebiyet veren eylemler vuku bulduktan sonra iki yıl içinde beyan edip bildirmeyi 



kabul etmektesiniz. Belirtilen süre dışında bu tür Hak Taleplerini gündeme getirmeye ilişkin tüm 

haklarınızdan işbu belge ile açıkça feragat etmektesiniz. 

 

 

14. EK ŞARTLAR: 
 

(A) Yürürlükteki Yasalar. Program ve her türlü Puan, Kupon veya Ödül yürürlükteki Yasalar 

uyarınca men edilen yahut kısıtlanan yerlerde geçersiz veya başka şekilde uygulanamazdır. 

 

(B) Vergiler. Puanların veya Ödüllerin alınması veya kullanılması ile bağlantılı bildirim de dâhil 

olmak üzere vergilerle ilgili tüm yükümlülükler sadece Üyenin sorumluluğundadır. 

 

(C) Tabi Olunan Hukuk, Yetki Alanı ve Yargı Yeri. İşbu Şartlar Kanada’nın Ontario Eyaleti’nin 

ulusal ve yerel yasaları uyarınca idare edilecek ve yorumlanacaktır. Siz ve FRHI veya herhangi 

bir FRHI Tarafı arasında Program’a katılımınız da dâhil olmak üzere işbu Şartlar’dan doğan veya 

onlarla ilgili olan ihtilaflar Kanada’nın Ontario Eyaleti mahkemelerine sevk edilecektir ve siz de 

bu tür konuların münhasıran bu mahkemelerde ele alınacağını onaylamaktasınız. Herhangi bir 

ihtilafın yargı yeri Ontario’nun Toronto Şehri’nde yer alan yetkili mahkemeler olacaktır. 

 

(D) Bölünebilirlik. İşbu Şartlar’ın herhangi bir koşulunun veya diğer hükümlerinin yetkili 

mahkemelerden herhangi biri tarafından geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz görülmesi halinde 

işbu Sözleşme’nin diğer tüm koşul ve hükümleri, burada öngörülen işlemlerin ekonomik veya 

yasal varlığı herhangi bir tarafa önemli derecede zarar verecek şekilde etkilenmediği sürece aynen 

yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

 

(E)  Sözleşmenin T amamı. Atıfta bulunulan tüm şart ve koşullar da dâhil olmak üzere işbu Şartlar, 

Şartlar’a mevzu bahis olan konuda sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur. FRHI’nın 

işbu Şartlar’ı ve/veya Program’ı sizin onayınız olmadan yahut işbu Şartlar’da açıkça belirtilen 

şekillerde tek taraflı olarak değiştirebilme hakkı saklı olmakla birlikte aramızdaki sözleşme hem 

siz hem de FRHI’nın imzalı yazılı izni olmaksızın değiştirilemez veya tadil edilemez. İşbu Şartlar 

söz konusu taraflar arasında yapılmış ancak artık yürürlükten kalkacak yazılı veya sözlü her türlü 

diğer düzenlemenin, sözleşmenin veya anlaşmanın yerine geçip bunları geçersiz kılar. 

 

YUKARIDA DA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE İŞBU ŞARTLAR’I KABUL ETMİYORSANIZ 

LÜTFEN PROGRAM’A KATILMAYIN. 

 

HESAP BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEMEK VE/VEYA PROGRAM ÜYELİĞİNİZİ 

SONLANDIRMAK İÇİN LÜTFEN FAMOUS AGENTS YARDIM MASASI İLE İRTİBATA 

GEÇİN: 

 

 Telefon ile: 1-866-326-6875 (Kuzey Amerika’da ücretsiz) veya 506 -870 -6750 (uluslararası) 

 E-posta ile: famousagents@accor.com 

 Posta ile: Famous Agents Helpdesk 

c/o FRHI Hotels & Resorts 

2081 Main Street 

Moncton, New Brunswick 

E1E-1J2 

Canada 

mailto:famousagents@frhi.com

