CEREAN ZAMLANMAYAN TARİFE PAKETİ
Tarife Paketi Kullanım Şartları
CEREAN ile imzaladığım .../.../.... tarihli Elektrik Abonelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında, işbu 12 (oniki)
ay süreli (“Tarife Dönemi”) ZAMLANMAYAN ........ TL Tarife Paketi Kullanım Şartları’nı (“Tarife Paketi”)
seçtiğimi ve Tarife Dönemi boyunca yapacağım elektrik tüketiminin, aylık olarak, (rakam ve yazı ile) _______
TL/MWh (_____________________________) birim bedel üzerinden sabit kalacak şekilde
ücretlendirileceğini; ayrıca aylık elektrik tüketim bedelime ilaveten her ay faturalarımda da belirtilecek olan,
CEREAN tarafından belirlenen aylık hizmet bedelini, YEKDEM gibi maliyet kalemlerini, TEDAŞ tarifesinde
düzenlenen İlgili
Mevzuat uyarınca ve EPDK tarafından belirlenen TEDAŞ Ulusal tarifeleri oranında
yansıtılması gereken tüm diğer tarife bileşenlerinin (Dağıtım Bedeli, İletim Bedeli, Kayıp/Kaçak Bedeli, TRT
Payı, Enerji Fonu, BTV, KDV) toplamını ve elektrik tedarik ve satışına ilişkin olarak İlgili Mevzuatta belirtilen
veya ileride uygulanacak diğer tüm vergi, resim, fon, harç, bedel, kullanım ücretleri vs. de ödeyeceğimi;
faturamda belirtilen son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler için günlük bazda ve faturalarda belirtilen
oranda gecikme faizi ödeyeceğimi; EPDK tarafından tabi olduğum tarifenin yürürlükten kalkması veya Son
Kaynak Tedarik Tarifesi’ne tabi olmam durumunda, yukarıda belirtilmiş olan indirim oranının CEREAN
tarafından o günkü koşullar ve maliyetler çerçevesinde tekrardan belirlenebileceğine; herhangi bir faturamı
tam ve zamanında ödememem halinde CEREAN’ın Sözleşmede yer alan haklarına ilaveten beni işbu Tarife
Paketinden çıkartarak, STANDART Tarifeye alma hak ve yetkisini haiz olduğunu; işbu Tarife Paketi süresi
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 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 Paketi süresinden önce
Tarife Paketi’nden çıkmam durumunda, (i) Tedarik başlangıç tarihinden CEREAN porftöyünden çıkış tarihine
kadarki süreçte yaptığım elektrik tüketimimin, ilgili mevzuat uyarınca işbu tarih itibari ile tabi olduğum TEDAŞ
tarifesi üzerinden hesaplanacak bedel ile, işbu Tarife Paketi uyarınca ödediğim bedel arasındaki farkı ve
Mesken abone grubu dışında bir abone grubuna tabi olmam durumunda bu bedele ek olarak Abone olduğum
süre boyunca ödediğim en yüksek faturamın 2 katı kadar cayma bedelini CEREAN’a ödeyeceğimi (ii)İlgili
Mevzuatın öngördüğü sürenin sonunda CEREAN’ın müşteri portföyünden çıkabileceğimi ve çıkış tarihime
kadar işbu Tarife Paketi üzerinden faturalandırılacağımı; 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.

Abone Adı:
Tarih:
İmza:
Tarife Dönemi

Tarife Kodu

