ENERJİNLE KONUŞ ENERJİNLE BAĞLAN KAMPANYASI DETAYLARI
ENERJİNLE KONUŞ ENERJİNLE BAĞLAN KAMPANYASI DETAYLARI 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle CLK Boğaziçi Elektrik
Perakende Satış A.Ş. (“CLK Boğaziçi Elektrik”)’ye ait satış kanallarında Elektrik Piyasası mevzuatına göre Serbest
Tüketici olma hakkını haiz mesken ve ticarethane tarifesinde yer alan abonelerin CLK Boğaziçi Elektrik ile 24 ay
süreyle hizmetten faydalanma taahhütlü sözleşme yapması durumunda sözleşme kapsamında bildirecekleri Avea,
Turkcell ve Vodafone operatörlerinden birine ait hattına yüklenmek üzere kendi tercihlerine göre aylık 100TL/250
dakika konuşma ya da aylık 500 MB cepten internet paketi kazanacaklardır. CLK Boğaziçi Elektrik tek zamanlı mesken
tarifesinde yer alan müşterilerden geçmiş 12 aylık tüketimine göre yıllık tüketimleri 3.600-4.000kWh arasında olanlar
dakika paketleri için 1 ay, 3.600-4.000kWh arasında olanlar data paketleri için 2 ay, 4.000-10.000kWh arasında
olanlar dakika ve data paketleri için 2 ay, 10.000- 15.000kWh arasında olanlar dakika ve data paketleri için 4 ay,
15.000-30.000 kWh arasında olanlar dakika ve data paketleri için 8 ay, 30.000kWh ve üzerinde olanlar ise dakika ve
data paketleri için 12 ay süre ile söz konusu hediyelerden faydalanabileceklerdir. CLK Boğaziçi tek zamanlı
ticarethane tarifesinde yer alan müşterilerden geçmiş 12 aylık tüketimine göre yıllık tüketimleri 3.600-4.500kWh
arasında olanlar dakika ve data paketleri için 4 ay, 4.500- 10.000kWh arasında olanlar dakika ve data paketleri için 6
ay, 10.000-15.000 kWh arasında olanlar dakika ve data paketleri için 9 ay, 15. 000kWh ve üzerinde olanlar ise dakika
ve data paketleri için 12 ay süre ile söz konusu hediyelerden faydalanabileceklerdir. Müşterilerin kampanya
kapsamında tercih ettikleri hediyeden ne kadar süre ile faydalanabilecekleri elektrik enerjisi satış sözleşmesinde yer
alacaktır. Abonelerin ödüllerini kazanabilmeleri için CLK Boğaziçi Elektrik ile yapmış oldukları sözleşmenin CLK
Boğaziçi Elektrik tarafından onaylanması gerekmektedir. Kampanyaya Elektrik Piyasası mevzuatına göre Serbest
Tüketici Olma hakkını haiz, CLK Boğaziçi Elektrik’e ait Mesken ve Ticarethane tarifelerine yukarıda belirtilen şartlar
dahilinde abone olacak Avea, Turkcell ve Vodafone operatörlerinin aboneleri katılabilir. Kampanya boyunca aynı cep
telefonu numarasına en fazla 3(üç) hediye yüklemesi gerçekleştirilebilir. Katılım sırasında müşteriler aylık konuşma
süresi ya da aylık cepten internet paketi olarak hediye tiplerini belirleyeceklerdir ve kayıt sırasında CLK Boğaziçi
Elektrik satış noktalarına hediye yüklemesi yapılması istenen cep telefonu numarası ile birlikte bildireceklerdir.
Kampanya kapsamında kayıt aşamasında belirlenen hediye tipi daha sonra değiştirilemez. Bu kampanyada Turkcell
GençTarifeli hat sahipleri konuşma paketinden ve Vodafone kurumsal aboneler konuşma ve cepten internet
paketlerinden yararlanamamaktadır. Hediyeler CLK Boğaziçi Elektrik tarafından Serbest Tüketici sözleşmesinin
onaylanmasının ardından takip eden 48 saat içerisinde katılımcının hattına yüklenecek ve hediyenin yüklendiği kısa
mesaj ile müşterinin kampanya kapsamında yükleme talep ettiği numaraya bildirilecektir. Hediyeler mesajda
belirtilen süre içerisinde geçerli olacaktır. Operatörlerin sistem yoğunluğu sebebiyle hediye yüklemelerinde 48 saati
aşma hakkı saklıdır. Kazanılan diğer aylara ait yüklemeler abonenin hattında bulunan bu kampanyadan kazanılan
hediyenin kullanım için tanınan süresinin sona ermesinin ardından 48 saat içerisinde yapılacak, sıradaki yüklemelerin
her birinin yapıldığı SMS ile bilgilendirilecektir. Bilgilendirme mesajları ücretsiz olacaktır. Kazanılan aylık konuşma
paketleri sadece Avea’dan Avea’ya, Turkcell’den Turkcell’e ve Vodafone’dan Vodafone’a yapılacak yurt içi
aramalarda, aylık internet paketi yurtiçi internet bağlantılarında, yüklendiği bilgisi verildikten sonra 30 gün içerisinde
geçerlidir, yurtdışı aramalarında ve yurtdışı internet bağlantılarında geçerli değildir. Hediye yüklemelerine dair
gelecek olan kısa mesajlarda belirtilen süre sonunda kullanılmayan hediyeler bu sürenin sonunda geçerliliğini
yitirecektir. Katılımcılar aylık konuşma ya da aylık internet paketlerini nakit karşılığı olarak talep edemez, haklarını
devredemez, satamaz ve hibe edemez. Kampanya kapsamında kazanılan aylık konuşma veya aylık internet paketi
aboneler arasında transfer edilemez. Kampanya kapsamında yükleme yapılan hatların iptal, devir ve ihyası ile başka
bir operatöre taşınması durumlarında yüklemesi yapılan aylık konuşma ve aylık internet paketleri geçerliliğini
yitirecektir. Kazanılan aylık hediyelerle yapılabilecek maksimum konuşma veya internet kullanım süresini aştıktan
sonra müşteri kendi tarifesi üzerinden, tarifesi yoksa operatörünün belirlediği tarife üzerinden ücretlendirilmeye
devam eder. Kazanılan aylık internet paketleri operatörlerin içerik sağlayıcılarının ya da cepten içerik/abonelik
servislerinin kullanımında geçerli değildir. Operatörler kampanyayı 1 (bir) gün önceden kısa mesaj ile bildirimde
bulunmak kaydıyla geçici sürelerle durdurabilir. “Bilgilendirme mesajı”nın aboneden kaynaklanan herhangi bir
sebeple aboneye ulaşmamış olması süreyi etkilemez. Data paketinin kullanılabilmesi için hediye yüklenen hattın ve

kullanılan cihazın internet ayarların yapılmış olması gerekmektedir. CLK Boğaziçi Elektrik internet bağlantısı için
gerekli akıllı cihaz temini konusunda sorumlu değildir. Müşterilerin CLK Boğaziçi Elektrik satış noktalarında
kampanyaya katılım için bildirdikleri cep telefonu numaralarının doğruluğunun sorumluluğu müşterilere aittir.
Bilgilerin hatalı olması nedeniyle hediyenin ulaştırılamaması durumunda sorumluluk müşteriye aittir. Kampanyaya
katılım için bildirilen bilgilerin hatalı, eksik ya da yanlış olmasından kaynaklı CLK Boğaziçi Elektrik’in maruz kalacağı
tüm yasal yükümlülükleri katılımcılara yansıtma hakkı saklıdır. Turkcell ön ödemeli abonelere 250 dakika karşılığında
100 TL yüklenir. Turkcell konuşma paketi TL atış periyodu; ön ödemeli Turkcell abonesi, Turkcell abonesini ararsa
dakikası 0,4TL; atış periyodu 60 sn’ dir. Turkcell ön ödemeli aboneler, kalan aylık 100 TL’lerini öğrenmek için
*123*200#’i, aylık 500 MB data miktarlarını öğrenmek için *123*36#’i ücretsiz arayabilirler. Turkcell faturalı aboneler
sorgulama yapamamaktadır. Vodafone ön ödemeli aboneleri kalan dakikalarını *123#12# ‘den ücretsiz olarak
sorgulayabilirler. Müşterinin, CLK Boğaziçi Elektrik aboneliğini herhangi bir nedenle iptal etmesi ya da CLK Boğaziçi
Elektrik tarafından müşterinin aboneliğinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumlarında, yüklemesi yapılmamış
olan hediyelerinin yüklemeleri de iptal olacaktır. CLK Boğaziçi Elektrik’in kampanya koşulları, kampanyaya dahil
bölgeler, kampanya süresi, stok adetleri ve kampanya hediyelerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu kampanya,
uygulama gereği Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü izin kapsamı dışında, CLK Boğaziçi Elektrik tarafından
düzenlenmektedir. Kampanyaya katılan herkes bu kuralları aynen kabul etmiş sayılır.

