CEREAN – MESKEN 1 AY BEDAVA
Tarife Paketi Kullanım Şartları
CEREAN ile imzaladığım .../.../.... tarihli Elektrik Abonelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında, işbu 12 (oniki) ay süreli
(“Tarife Dönemi”) ve sadece 1 (bir) sayacım için faydalanabileceğim CEREAN- MESKEN 1 AY BEDAVA Tarife Paketi
Kullanım Şartı’nı (“Tarife Paketi”) seçtiğimi; (i) işbu Tarife Paketine konu kampanya kapsamında tedarik başlangıç
tarihimden itibaren ilk 1 ay süresince (“Birinci Tarife Dönemi”) tükettiğim elektrik enerjisinin birim fiyatı Sabit 220.00
(ikiyüzyirmilira) TL/MWh olmak kaydı ile hesaplanarak ve aşağıda belirtilen kalemler dahil edilerek bulunan fatura
bedelimin aylık 80 (seksen) TL’ye kadarlık kısmının tarafıma aylık 1 TL olarak faturalandırılacağını ; (ii) işbu ilk 1 aydan
sonraki 11 ay boyunca (“İkinci Tarife Dönemi”) Tarife Dönemi boyunca tükettiğim elektrik enerjisinin aylık olarak
220.00(ikiyüzyirmi)TL/MWh sabit birim bedel üzerinden ücretlendirileceğini; ve ayrıca aylık elektrik tüketim bedelime
ilaveten her ay faturalarımda da belirtilecek olan CEREAN tarafından belirlenen aylık hizmet bedelinin, YEKDEM
maliyetinin, EPDK tarafından açıklanan Ulusal Tarifede düzenlenen tüm diğer tarife bileşenlerinin (Dağıtım Bedeli, İletim
Bedeli, Kayıp/Kaçak Bedeli, TRT Payı, Enerji Fonu, BTV, KDV vb) toplamının ve elektrik tedarikimden kaynaklanan İlgili
Mevzuatta belirtilen veya ileride uygulanacak her türlü vergi, resim, fon, harç, bedel, kullanım ücreti, ve benzeri mali
yükümlülüklerin de faturalarıma yansıtılacağını; ve faturalarımda belirtilen son ödeme tarihinden sonra yapılan
ödemeler için günlük bazda ve faturalarda belirtilen oranda gecikme faizi ödeyeceğimi; herhangi bir faturamı tam ve
zamanında ödememem halinde CEREAN’ın, Sözleşme’den doğan fesih, elektrik kesme ve diğer hakları saklı kalmak
kaydıyla beni işbu Tarife Paketinden çıkartarak, beni CEREAN STANDART Tarifeye alma hak ve yetkisini haiz olduğunu;
(iii)Tarife Dönemi bitmeden evvel, Tarife Paketi’ni değiştirmek istemem durumunda veya Sözleşme’yi fesih etmem
durumunda veya Sözleşme ve işbu Tarife Paketi Kullanım Şartları’na uymamam nedeniyle veya haklı herhangi bir
nedenle Sözleşme’nin CEREAN tarafından fesih edilmesi durumunda veya ilgili mevzuat uyarınca serbest tüketici
kapsamından çıkmam, herhangi bir faturamı ödememiş olmam nedeniyle CEREAN’ın işbu Tarife Paketimi iptal etmesi
veya abone grubumun değişmesi dahil CEREAN’dan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle Tarife Dönemi bitmeden işbu
Tarife Paketi’nden çıkmam durumunda bu Tarife Paketi ile sağlanan tüm indirimlerin toplamını (yani Tarife Paketi
süresince yaptığım elektrik tüketiminin EPDK tarafından açıklanan Ulusal tarife üzerinden hesaplanacak bedeli ile
CEREAN’a ödediğim toplam fatura bedeli arasındaki farkı) ve Birinci Tarife Dönemi boyunca tüketmiş ancak bedelini
ödememiş olduğum elektriğin bedelini iade etmekle yükümlü olduğumu, (iv) İşbu Tarife Paketi Kullanım Şartları’nın
Sözleşme şartlarına tabi olduğunu ve Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz nitelikte bir parçası olduğunu, çelişen hususlarda
Kullanım Şartları’nın geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Fiba Grup ve iştirakleri tarafından sunulacak avantajlardan ve kampanyalardan haberdar olmak için benimle
telefon, SMS ve e-posta yoluyla iletişime geçilmesine izin veriyorum.
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