ENERJİNİ FULLE KAMPANYA DETAYLARI
Kampanyadan 31 Aralık 2017 tarihine kadar arasında CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. (“CK 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 82 TL tutarındaki elektrik tüketimine tekabül etmektedir) aboneler arasında Kampanya
kapsamında CK Boğaziçi Elektrik tek zamanlı mesken ve ticarethane tarifesinde yer alan tüketiciler, 24 aylık taahhüt
vermeleri halinde, geçmiş 12 aylık tüketimine göre tabloda yer alan tüketim aralıklarına denk gelen sürelerde akaryakıt
hediye puan kazanabileceklerdir. Son 12 aylık elektrik tüketimi 100.000 kWh’ın üzerinde olan tüketiciler mesken ve
ticarethane tek zamanlı elektrik birim fiyatı üzerinden 24 ay süre ile %2 indirim kazanabileceklerdir.
Tabloda yer alan fatura rakamları belirtilen kWh aralıklarına denk gelen aylık ortalama yaklaşık fatura tutarlarıdır.
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Müşterilerin kampanya kapsamında kazanacakları hediye miktarı ile ne kadar süre ile faydalanabilecekleri elektrik
enerjisi satış sözleşmesinin eki olan taahhütnamede yer alacaktır. Abonelerin hediyeleri kazanabilmeleri için CK Boğaziçi
Elektrik ile yapmış oldukları sözleşmeye konu enerji satışının PMUM ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketi nezdinde ilgili
mevzuat kapsamındaki işlemlerin tamamlanarak onaylanması gerekmektedir. Kazanılan hediye yüklemelerinin
yapılabilmesi için abonelerin CK Boğaziçi Elektrik tarafından gönderilecek olan OMV Petrol Ofisi A.Ş.’nin Positive
Card’larını aktifleştirmeleri gerekmektedir. Kazanılan Positive Puan’lar, sadece www.ponerede.com web sitesinde yer
alan anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında ve sadece akaryakıt (yakıt ve otogaz) alımında kullanılabilecektir. Her 100
Positive Puan 1 TL’ye eş değerdir. Positive Puan’lar 10 TL ve katları olarak kullanılabilmektedir. Kampanyadan
yararlanacak kişi Positive Card’larına yüklenen Positive puanları nakit karşılığı olarak talep edemez, haklarını
devredemez, satamaz ve hibe edemez. Abonelerin kampanya kapsamındaki taahhütlerine aykırı davranmaları halinde,
Mesken tarifesindeki abonelerde yüklemesi gerçekleşmiş olan hediyeler ile sağlanmış olan faydanın bedeli abonenin 24
(yirmidört) aylık taahhüdünden süre olarak gerçekleştirdiği döneme tekabül eden kısmı mahsup edilmek suretiyle
tahakkuk ettirilecek, ilave olarak %2 oranında indirim uygulandığı durumlarda ise; %2 indirimin karşılığı olan bedel,
Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca tüketicinin taahhüdüne uygun davranarak hizmetten faydalandığı
süre göz önüne alınarak fatura edilecektir. Ancak Müşterinin hizmetten faydalanmadığı süreye tekabül eden tutar
toplamının, bu tutardan düşük olması halinde Müşteri lehine olan tutar esas alınacaktır. Ticarethane tarifesindeki
abonelere ise sözleşme süresi boyunca tahakkuk ettirilecek en yüksek faturanın 2(iki) katı tutarı fatura edilecektir.
Mesken abonelerimizin tüketim yerini değiştirmesi ve Tedarikçi’nin yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte hizmet
sunmasının fiilen imkansız olması durumunda söz konusu tutarlar tahakkuk ettirilmeyecektir. Ticarethane
abonelerimizde ise; sağlanmış olan faydanın bedeli 24 aylık taahhütten süre olarak gerçekleştirildiği döneme tekabül
eden kısmı mahsup edilmek suretiyle fatura edilecektir. Bu durumların hepsinde abonenin sözleşme kapsamında Positive
Card’ına yüklemesi gerçekleşmemiş olan aylara ilişkin hediye Positive puanlar iptal edilecektir. Kampanya koşullarının
tamamına satış noktalarından ve satış noktalarında yer alan tanıtıcı broşürlerin arka kısmından ve 444 6 255 Çağrı
Merkezi’mizden ulaşılabilir. Katılan herkes tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

