TÜRKİYE ENERJİ PİYASASI HAFTALIK BÜLTEN VE BİLGİ SERVİSLERİ ABONELİK FORMU
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ABONELİK VE ÖDEME BİLGİLERİ
• Haftalık e-nerji Bülteni GazDay Enerji Danışmanlık ve Bilgi Servisleri (GazDay)
tarafından elektronik ortamda Türkçe, İngilizce ve Rusça hazırlanmaktadır.
• Haftalık Bültenin toplam 52 sayı için kurumsal abonelik ücreti talep edilecek tek dil
için 500 Euro, 2 farklı dil için 650 Euro ve 3 farklı dil için 800 Euro + KDV dir.
• Talep edilen dillerde toplam 52 sayı bülten aboneliği ve abonelik yılının herhangi
bir zamanında kullanılmak üzere kısmı veya toplam olarak kullanılabilecek ve 10
saati aşmayacak yazılı, sözlü veya telefon danışmanlığını da kapsayan Bilgi Servisleri
danışmanlık hizmetinin abonelik bedeli 2000 Euro + KDV dir.
• Enerji Bülteni 01.01.2013 tarihine kadar ücretsiz olup,Kurumsal Abonelik
01.01.2013 tarihinden itibaren başlayacak ve 52 sayının gönderilmesi/alınması ile
tamamlanacaktır.01.01.2013 tarihinden sonra yapılacak ödemelerde ödeme
yapıldığı haftayı takip eden 52 hafta için abonelik geçerli olacaktır.
• Ödemeler, abone tarafından abonelik sözleşmesinin imzalanmasına ve Gazday’e
ulaştırmasına müteakip GazDay tarafından kesilecek faturaya istinaden 1 hafta
içerisinde yapılacaktır.
• Kurumsal abonelik teslimat sorunları dışında nedenler ile iptal edilemez. Herhangi
bir teslimat sorununun Abone tarafından bildirilmesi zorunludur. Teslimat sorununun
GazDay Enerji ve Danışmanlık Şirketi tarafından 4 hafta içerisinde giderilememesi
halinde, Abone, Kurumsal Aboneliğini sona erdirebilir, bu taktirde, Kurumsal
Abonelik ücretinin kalan sayılar için olan kısmı Abone’ye iade edilir.
• Abone bültende yer alan haber ve bilgilerin doğruluğundan herhangi bir şekilde
GazDay Enerji Danışmanlık ve Bilgi Servisleri Limited Şirketini sorumlu tutamaz.
• Bültenin üye tarafından kendi şirketi haricinde dağıtımının yapılması işbu
sözleşmenin ihlali anlamına gelmekte olup, GazDay’in para ile kıyaslanamayacak
derecede büyük zararlara uğramasına neden olacaktır. Bu ihlallerin vukuu halinde
GazDay, ihtiyati tedbir niteliğindeki yaptırımlar da dahi olmak ve bunlarla sınırlı
olmamak üzere her türlü hukuki ve cezai dava hakkı ve tazminat istemi haklarına
sahip olacaktır. İşbu sözleşme veya Servis Eklerinindeki hükümlerin Üye tarafından
ihlal edildiğine ilişkin makul gerekçelerle (bu makul gerekçeler kanıtlarla
desteklenmelidir) şüphelenen GazDay, Üye’nin yukarıda mezkur hizmetlere erişimi
engelleme hakkına sahip olacaktır. Üye, işbu sözleşmedeki sınırlamaları ihlal
etmesi halinde GazDay’i her türlü masraflar, iddialar, zarar ve sorumluluklar için
(vekalet ücreti de dahil olmak üzere) tazmin edecektir. Bununla birlikte Abone,
herhangi bir dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

E-NERJİ BÜLTEN ABONELİK HİZMETİ
E-NERGY BULLETIN SUBSCRIPTION SERVICE

SUBSCRIPTION AND PAYMENT DETAILS
• The weekly “E-nergy” Bulletin is prepared by GazDay Energy Consultancy and
Information Services (GazDay) in Turkish, English, and Russian.
• The institutional subscription fee for a total of 52 weekly bulletins in a single
language is 500 Euro, for 2 different languages is 650 Euro, and for 3 different
languages is 800 Euro + VAT.
• The fee for a subscription that includes 52 weekly bulletins in the language
requested, as well as written, verbal, or telephone consultancy services not
exceeding 10 hours per year is 2000 Euro + VAT.
• Energy Bulletins prior to 01.01.2013 were free of charge. Institutional
Subscriptions will start as of 01.01.2013. The subscription for 52 bulletins to be
sent/received over a period of 52 weeks will be valid the week after payments are
made.
• GazDay will issue an invoice upon the signing of the agreement. Payments should
be made to GazDay within 1 week by the Subscriber.
• Institutional subscriptions will not be canceled for any reasons other than delivery
problems. Any delivery problems must be reported by the Subscriber. If GazDay is not
notified of delivery problems within 4 weeks, the Subscriber has right to terminate
this Agreement. In this case, the portion of the fee for the remaining bulletins will be
returned to the subscriber.
• GazDay Energy Consultancy and Information Services cannot be held responsible
for the accuracy of any news or information in the bulletin.
• The Subscriber is fully free to copy, to use and distribute the weekly bulletin within
its company however Copying of, use of, access to or distribution of the Bulletin by
the Subscriber to third parties or any other companies shall cause GazDay irreparable
injury that cannot be adequately compensated for by means of monetary damages.
Any breach hereof by Subscriber may be enforced by GazDay, by means of equitable
relief (including, but not limited to, injunctive relief) in addition to any other rights
and remedies that may be available. In the event GazDay has reasonable grounds
(such reasonable grounds to be substantiated with evidence) to believe Subscriber is
violating the terms and/or conditions set forth in this Agreement, GazDay shall have
the right to suspend delivery of, or Subscriber’s access to the Service(s). Subscriber
shall indemnify and hold harmless GazDay from and against any and all costs,
claims, damages, or liabilities (including reasonable legal expenses) arising from any
breach of its obligations, or of the limitations or restrictions set forth in this
Agreement and its Services Attachment(s). In no event whatsoever shall Subscriber
be liable for any indirect, or consequential damages.

TÜRKÇE
TURKISH

BİLGİ SERVİSLERİ DANIŞMANLIK HİZMETİ
MARKET INTELLIGENCE CONSULTANCY SERVICE
Abonelik ücreti aşağıdaki banka hesabına transfer edilecektir.
Subscription Fee will be transferred to the below bank account

İNGİLİZCE
ENGLISH
TARİH/DATE:

RUSÇA
RUSSIAN
___/___/_____

KAŞE/İMZA STAMP/SIGNATURE

Banka Adı/Bank Name: : Türkiye İş Bankası A.Ş.
Şube Adı / Kodu - Branch name/code : Anadoluhisarı Şb. / 1119
Hesap Adı /Account Name : Gazday Enerji Danışmanlık Bilgi Servisleri Ltd. Şti.
Hesap No / Account No: 0268312 (EURO)
IBAN : TR90 0006 4000 0021 1190 2683 12
SWIFT CODE: ISBKTRIS
**ABONE FORMUNU İMZALI OLARAK FAKSLAYINIZ VEYA ADRESİMİZE YOLLAYINIZ.
** PLEASE SEND THE SIGNED AND STAMPED SUBSCRIPTION FORM BY FAX OR MAIL TO OUR ADDRESS.
Göksu Evleri Nilüfer Sk. 40 B2A Anadoluhisarı/Beykoz/İstanbul Tel: 0 216 465 91 00 Fax: 0 216 465 91 01

