ENERJİNİZİ AVRUPA’DA HARCAYIN KAMPANYA DETAYLARI
Kampanyadan 22 Şubat 2016 - 31 Aralık 2017 tarihleri 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 ticarethane tarifesinde yer alan müşterilerimizden geçmiş 12 aylık tüketimine göre yıllık
ortalama tüketimi 4.000-10.000 kWh(karşılığı olan ortalama aylık yaklaşık 150 TL - 350 TL arasındaki
elektrik tüketimine tekabül etmektedir.) arasında olanlar gidiş-dönüş “tek kişilik uçak bileti”; son 12
aylık elektrik tüketiminin 10.000kWh’ı(karşılığı olan ortalama aylık yaklaşık 350 TL arasındaki elektrik
tüketimine tekabül etmektedir.) geçenler “tek kişilik uçak bileti” ile birlikte 24 ay boyunca Ticarethane
Tek Zamanlı Elektrik Birim Fiyatı üzerinden %2 indirim oranı VEYA “çift kişilik uçak bileti”
alternatiflerinden birini seçebileceklerdir. Kampanya, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş
katılımcılara açıktır. Kampanyaya katılım, abone numarası başına 1 adetle sınırlıdır. Tek kişilik biletlerde
yolcunun; çift kişilik biletlerde ise yolculardan birinin, CK Boğaziçi Elektrik abone numarası üzerinden
adına fatura düzenlenen kişi ya da imza sirkülerine göre imza yetkisi olan biri olması gerekmektedir.
Uçak bileti rezarvasyonunun yapılabilmesi için abonelerin CK Boğaziçi Elektrik tarafından SMS ile
gönderilecek kampanya referans kodu ile 60 gün içinde www.enerjiniavrupadaharca.com adresinde
ilgili alana giriş yapmaları, rezarvasyon formunu 3 farklı alternatif gidiş- dönüş tarihi ve farklı varış
noktası belirtmek suretiyle eksiksiz olarak doldurmaları ve çıktısını alarak imzalanmış olarak seyahati
organize eden firmaya kurye ya da posta ile göndermeleri gerekmektedir. . 60 günden sonrayapılan
başvurular değerlendirilmeyecektir. Biletleme işlemi tüketicilerin rezevasyon formlarında belirttikleri
tarihlerdeki müsaitlik durumuna göre yapılacaktır. Tüm hava limanı vergileri (bu vergileri kapsayan
yakıt harcı, sigorta bedeli, kalkış ve iniş yapılan havalimanları vergileri her ülkeye göre farklı sayıdadır)
ve harçlar (bilet kesim ücreti 10 €) tüketiciye aittir. 19 Mayıs – 23 Mayıs 2016, 3 Temmuz – 7 Temmuz
2016, 27 Ağustos – 30 Ağustos 2016, 10 Eylül – 15 Eylül 2016, 19 Aralık 2016 – 03 Ocak 2017 , 19 Mayıs
2017 – 23 Mayıs 2017 22 Haziran 2017 – 28 Haziran 2017, 29 Ağustos 2017 – 5 Eylül 2017, 19 Aralık
2017 – 3 Ocak 2018, 12 Haziran 2018 – 18 Haziran 2018, 20 Ağustos 2018 – 25 Ağustos 2018 tarihleri
kampanya kapsamında değildir. Tüketicilerin kampanya kapsamındaki taahhütlerine aykırı
davranmaları halinde, tüketiciye sözleşme süresi boyunca tahakkuk ettirilecek en yüksek faturanın
2(iki) katı tutarı fesih tazminatı bedeli olarak fatura edilecektir. Bu durumda abonenin sözleşme
kapsamında kullanmadığı uçuş hakkı iptal edilecektir. Kampanya 2.000 bilet ile sınırlıdır. Kampanya
koşullarının tamamına satış noktalarından ve satış noktalarında yer alan tanıtıcı broşürlerin arka
kısmından, www.enerjiniavrupadaharca.com web sitesinden ve 444 6 255 Çağrı Merkezi’mizden
ulaşılabilir. Katılan herkes tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

