TÜM ENERJİMİZLE SAĞLIĞINIZI KORUYORUZ KAMPANYA DETAYLARI
Kampanyadan 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. (“CLK Boğaziçi Elektrik”)’ye ait
satış kanallarında Serbest Tüketici olma hakkına haiz (EPDK tarafından belirlenen 2017 yılı için 2.400 kWh’ın karşılığı
olan ortalama aylık yaklaşık 80 TL tutarındaki elektrik tüketimine tekabül etmektedir) aboneler arasında kampanya
kapsamında, 24 ay süre ile taahhüt veren mesken tek zamanlı ve ticarethane tek zamanlı tarifelerinde yer alan
müşterilerimizden geçmiş 12 aylık tüketimine göre yıllık ortalama tüketimi 4.000-10.000kWh (karşılığı olan ortalama
aylık yaklaşık 150 TL – 350 TL arasındaki elektrik tüketimine tekabül etmektedir.) arasında olanlar taahhüt süresince
Ailemin Sağlığı Güvencede Paketi’nden; 10.000kWh (karşılığı olan ortalama aylık yaklaşık 350 TL elektrik tüketimine
tekabül etmektedir.) üzerinde olanlar taahhüt süresince Ailemin Sağlığı Güvencede Paketi ile birlikte mesken tek
zamanlı ve ticarethane tek zamanlı elektrik birim fiyatı üzerinden %2 indirim kazanabileceklerdir. Son 12 aylık
tüketimi 30.000kWh’ın (karşılığı olan ortalama aylık yaklaşık 1.000 TL elektrik tüketimine tekabül etmektedir.)
üzerindeki ticarethane tek zamanlı tarifesinde yer alan müşterilerimiz tercih etmeleri durumunda taahhüt süresince
İşyeri Paketi ve bununla birlikte ticarethane tek zamanlı elektrik birim fiyatı üzerinden %2 indirim kazanabileceklerdir.
Ailemin Sağlığı Güvencede Paketi’nden kişinin kendisi dahil aynı ikametgâhta yaşayan aile üyelerinden toplamda 4
kişi yararlanabilir. İşyeri Paketi’nden ise; kişinin kendisi ve 3 SGK’lı çalışan olmak üzere aynı iş yerinden toplamda 4
kişi yararlanabilir. Kampanya kapsamında her iki paket 7 gün 24 saat medikal koçluk, Acil Sağlık Hizmeti (Acil
durumlarda Ambulans Gönderim Hizmeti) ve Acıbadem hastanelerinde %15’e varan indirim detaylarını içermekle
birlikte Acıbadem Ailemin Sağlığı Güvencede Paketi toplamda yıllık 20.000 TL teminatı, İşyeri Paketi’nde 4 kişi x Yıllık
7.500 TL olmak üzere kişi teminatı içermektedir. 65 yaş üstündeki kişiler ile geçmişten gelen mevcut rahatsızlıklar,
konjenital veya genetik rahatsızlıklar acil durum teminat kapsamı dışındadır. Ayrıca tehlikeli sporlar, lisanslı olarak
yapılan profesyonel müsabaka ve antrenmanları sırasında meydana gelebilecek hastalık veya sakatlıklar, otomobil,
motosiklet yarışları ve bunların her türlü pist sürüşleri, kurye ve dağıtım amaçlı motosiklet kullanımları, ticari bir hava
taşıtına ücretli bir yolcu olarak binmek dışında, her ne şekilde olursa olsun havacılık yada uçakçılık etkinliklerine
katılma, inşaat işlerinde bilfiil çalışanlar, güvenlik sektöründe çalışanlar ile mesleğini icra ederken standart dışı
ve/veya yüksek risklere maruz kalanların görevlerini ya da sayılan eylemleri ifası sırasında meydana gelebilecek tüm
sağlık giderleri teminat kapsamı dışındadır. Tüketicilerin kampanya kapsamındaki taahhütlerine aykırı davranmaları
halinde mesken tarifesindeki tüketicilere, hediye edilen Ailemin Sağlığı Güvencede Paketine ilişkin hizmetin bedeli
olan 1.200 (Binikiyüz) TL ile varsa %2 indirimin karşılığı olan bedel, Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri
uyarınca tüketicinin taahhüdüne uygun davranarak hizmetten faydalandığı süre göz önüne alınarak fatura
edilecektir. Ancak tüketicinin hizmetten faydalanmadığı süreye tekabül eden tutar toplamının, bu tutardan düşük
olması halinde tüketici lehine olan tutar esas alınacaktır. Ticarethane tarifesindeki abonelerinin kampanya
kapsamındaki taahhütlerine aykırı davranmaları halinde ise; tüketiciye sözleşme süresi boyunca tahakkuk ettirilecek
en yüksek faturanın 2(iki) katı, fesih tazminatı bedeli olarak fatura edilecektir. Bu durumlarda kampanya kapsamında
tüketicilere sunulan hizmetler sona erecektir. Kampanya kapsamında hediye edilen Ailemin Sağlığı Güvencede Paketi
ve İşyeri Paketi kapsamındaki sağlık hizmetleri ile ilgili tüm sorumluluk Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye;
paketler kapsamında yer alan Acil Durum Sigortası Hizmeti’nden doğan sorumluluk ise Acıbadem Sağlık ve Hayat
Sigorta A.Ş’ye aittir. Kampanya koşullarının tamamına satış noktalarından ve satış noktalarında yer alan tanıtıcı
broşürlerden, http://www.clkbogazici.com/sayfa.asp?mdl=tarifeler&id=4 internet sitesinden ve 444 6 255 Çağrı
Merkezi’mizden ulaşılabilir. Katılan herkes tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

