CEREAN – TİCARETHANE HER AY KAZAN MİGROS
Tarife Paketi Kullanım Şartları
CEREAN ile imzaladığım .../.../.... tarihli Elektrik Abonelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında, işbu 24 (yirmidört) ay
süreli (“Tarife Dönemi”) ve sadece 1 (bir) sayacım için faydalanabileceğim CEREAN- TİCARETHANE HER AY KAZAN
MİGROS Tarife Paketi Kullanım Şartı’nı (“Tarife Paketi”) seçtiğimi; (i) işbu Tarife Paketine konu kampanya kapsamında
tarafıma aylık kesilecek faturamın her 250-TL(ikiyüzellilira) tutarındaki kısmı için söz konusu ay içerisinde 25-TL
(yirmibeşlira) değerinde MİGROS Ticaret A.Ş. (“MİGROS”) hediye çekine hak kazanacağımı; bir ay içerisinde en fazla 100TL(yüzlira) değerinde hediye çeki kazanabileceğimi; hediye çeklerini yalnızca MİGROS’un belirleyeceği mağazalarda
kullanabileceğimi ve karşılığında nakit ödeme talep edemeyeceğimi; hediye çeki tutarına KDV’nin dahil olduğunu; hak
kazandığım hediye çeklerini, CEREAN’ın belirleyeceği yöntemler ile temin edeceğimi ve kullanabileceğimi; çekin
kaybedilmesinden, çalınmasından ve 3. kişiler tarafından kullanılmasından dolayı CEREAN’ın bir sorumluluğu
bulunmadığını; hediye çeki kazanabilmek için ilgili çeki talep ettiğim tarih itibariyle CEREAN abonesi olmam gerektiğini
ve hediye çekini talep ettiğim aya ait faturam dahil tüm faturalarımın tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olması gerektiğini
; herhangi bir şekilde temin edilmeyen hediye çeki hakkımın müteakip aya ilişkin faturam kesildiğinde iptal edileceğini;
kullandığım hediye çeklerinin ait olduğu fatura tutarlarında herhangi bir nedenle bir değişiklik olması durumunda aradaki
fark tutarının çek hesabıma veya bir sonraki faturama duruma göre eksi veya artı bedel olarak yansıtılacağını; Tarife
Paketi kapsamında almaya hak kazandığım ve temin ettiğim hediye çeklerini 12 aylık süre içerisinde kullanmamam
durumunda çeklerin kullanım süresinin dolacağını, ve kullanmadığım veya süresi dolan çeklerim için hiçbir hak iddia
etmeyeceğimi; 250-TL’nin(ikiyüzellillira) altındaki faturalarıma ilişkin puanlarımın ise kampanya hesabımda birikeceğini
ve biriken tutarlara karşılık kazanılacak hediye çeklerine ilişkin olarak yukarıda belirtilen tüm koşulların geçerli olacağını;
CEREAN’ın tarife paketi koşullarını mevzuata uygun olarak önceden duyurmak kaydıyla abone aleyhine olmayacak
şekilde değiştirmeye hakkı olduğunu; (ii) işbu 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 Paketinden yaralanarak kazandığım toplam hediye çeki tutarını, ve çıkış
tarihine kadar tarafıma 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 bu ayrıca CEREAN abonesi olduğum süre boyunca tarafıma düzenlenmiş olan
en yüksek bedelli faturamın iki katı kadarı tutarında cayma bedelini CEREAN’a derhal ödeyeceğimi; (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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