
SEPAŞ ENERJİ MOBİL UYGULAMA KAMPANYASI - KATILIM KOŞULLARI 
 

1. Bu kampanya SAKARYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. adına MPİ’nin 09.04.2021 tarih ve 
40453693-255.01.02-E.2380 sayılı izni ile ESTABOOM tarafından düzenlenmiştir.  

2. Kampanya 01.05.2021, SAAT: 00:01 – 31.07.2021, SAAT: 23:59 tarihleri arasında SAKARYA 
ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.’ne ait Sepaş CebindeMobil uygulamasına bireysel girişler 
için TCKN ve cep telefonu numarasıyla kurumsal girişler için Vergi no ve cep telefonu 
numarasıyla giriş yaparak kampanya süresi boyunca fatura ödemesini, faturasında yer alan 
son ödeme tarihini geçirmeden gerçekleştiren (her fatura ödemesi için 1 çekiliş hakkı) 
bireysel müşteri ve gerçek kişi adına olan şahıs şirketi abonelerine çekiliş hakkı verilecektir.  

3. Kampanya tarihleri arasında mobil aplikasyonunu (Sepaş Enerji’nin Sepaş Cebinde mobil 
aplikasyonunu) indiren,  kampanya dönemi içerisinde kesilen ve kendi sözleşme hesabına ait 
olan en az 1 faturasını, kampanya dönemi içerisinde ve  fatura son ödeme tarihine kadar 
Mobil app (Sepaş Enerji’nin Sepaş Cebinde mobil aplikasyonu) üzerinden ödeyen, ayrıca 
kampanya dönemi sonunda vadesi geçmiş ödenmemiş borcu olmayan müşteriler I-phone 11 
Pro ve I-watch 5 ürünlerini hediye kazanmak için çekiliş hakkına sahip olacaklardır. 
Kampanya SAKARYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. ‘nin bireysel müşterilerine ve gerçek 
kişi adına olan şahıs şirketlerine yöneliktir.  

4. Müşterilere koşulları sağlayarak ödedikleri fatura adedi kadar çekiliş hakkı verilecektir. 
5. Talihliler, 25.08.2021 SAAT: 15:00’de Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. - Yahyakaptan 

Mahallesi Şevval Sokak No:4/1 İzmit/KOCAELİ (Sepaş Enerji Toplantı Salonu) adresinde noter 
huzurunda halka açık olarak çekilişle belirlenecektir. 

6. Kampanya genelinde yapılacak olan çekilişte 1 kişi 11.564,00 TL değerinde iphone 11 Pro 64 
Gb (Hat ve Kart Hariçtir), 5 kişi 4.035,60 TL değerinde Apple Watch Series 5 Akıllı Saat 40 mm 
ikramiyesi kazanacaktır.  

7. Kazanan talihliler, 31.08.2021 tarihli Sözcü gazetesinde ilan edilecektir. 
8. Ayrıca, asil ve yedek talihlilere posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen 

gecikmelerden SAKARYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. sorumlu tutulamaz.  
9. 15.09.2021 mesai saati sonuna kadar başvurmayan asiller ile 30.09.2021 mesai saati sonuna 

kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri verilmez. 
10. Birden fazla abonelik hesabı bulunan katılımcılara, her abonelik hesabına ait fatura 

ödemeleri için ayrı çekiliş hakkı verilecektir. 
11. Kullanıcılar, kampanyaya konu olan faturalarının son ödeme tarihi kampanya döneminden 

daha geç ise söz konusu faturalarını kampanya süresi içinde ödemiş olmalıdır ve kampanya 
son günü itibariyle vadesi geçmiş borcu bulunmamalıdır. 

12. Kampanyaya katılım Sepaş Enerji’nin Sepaş Cebinde Mobil uygulaması üzerinden ücretsizdir. 
13. SAKARYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. sisteminde yer alan ad, soyad, adres, E-mail ve 

GSM no bilgilerinin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcı sorumluluğundadır.  
14. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda 13. Maddede yer alan bilgileri eksik veya 

bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır. 
15. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. 
16. Kampanyaya SAKARYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. çalışanları, ESTABOOM REKLAM 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. çalışanları ve 18 yaşından 
küçükler katılamaz, katılmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez. 

17. İkramiyeye konu olan eşya ve /veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler 
dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. 

18. Kampanyaya katılan herkes tüm koşulları kabul etmiş sayılır.  


