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2M ENERJİ - ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

Madde 1: TARAFLAR: İşbu Elektrik Satış Sözleşmesi (‘‘SÖZLEŞME’’) bir tarafta 2M Enerji Toptan Elektrik Tic. A.Ş. (‘‘SATICI’’) ile diğer tarafta 
……………………………………………………………………………………………........................ (‘‘ALICI’’) arasında .../.../20... tarihinde (‘‘SÖZLEŞME TARİHİ’’) imzalanmıştır. 
Tedarik Başlangıç Tarihi .../.../20... ve Tedarik Bitiş Tarihi .../.../20...'dir. SÖZLEŞME’de yukarıda adı geçenlerden ikisi birlikte ‘‘TARAFLAR’’ olarak 
anılacaklardır. İşbu SÖZLEŞME’de atıfta bulunulan ancak tanımlanmamış ve büyük harfle yazılmış ifadeler ilgili mevzuatta tanımlandığı anlama gelirler. 
Madde 2: SÖZLEŞME’NİN AMAÇ VE KONUSU: Bu SÖZLEŞME’nin amaç ve konusu, SATICI’nın ALICI’ya Madde 4’te belirtilen ALICI'nın TÜKETİM 
BİRİMLERİ'nde tüketeceği elektrik enerjisini satışının koşul ve şartlarını belirlemektir. 
Madde 3: ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞININ BAŞLAMASI: TARAFLAR işbu SÖZLEŞME kapsamında gerçekleşecek elektrik enerjisi satışının ancak (i) ALICI’nın 
Madde 6’daki hükümlere göre düzenlenmiş bir ödeme teminatını aynı SATICI’ya teslim etmiş olması, (ii) PMUM ve ilgili Dağıtım Şirketi nezdinde enerji 
satışının kayıt altına alınmasına istinaden ALICI ve SATICI’nın yapmış olduğu tüm yasal başvuru ve işlemlerin olumlu sonuçlanmış olması ve (iii) ALICI’nın 
SERBEST TÜKETİCİ olduğunu ve bir önceki tedarikçisine borcu olmadığını belgelemiş olması halinde gerçekleşeceği konusunda mutabıktırlar. İşbu  
koşulların gerçekleşmemesinden dolayı elektrik satışı başlamazsa, SATICI’nın ALICI’ya karşı hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır. SATICI, bu ön 
koşullardan herhangi biri tamamlanmamış olmasına rağmen elektrik satışını başlatabilir. İşbu SÖZLEŞME çerçevesinde elektrik enerjisi satışı, işbu 
koşulların yerine getirilmesini müteakip; ilgili mevzuatın ve Dağıtım Şirketi uygulamalarının izin  verdiği ilk günde başlayacaktır ve Madde 8 uyarınca 
uzatılmadığı sürece Tedarik Bitiş Tarihi'nde sonlanacaktır. İşbu koşulların SÖZLEŞME TARİHİ’nden itibaren on (10) gün içinde yerine getirilmemiş olması 
halinde SATICI’nın işbu SÖZLEŞME’yi haklı nedenle tek taraflı fesih hakkı doğacaktır. 
Madde 4: SATILACAK ELEKTRİK ENERJİSİNİN MİKTARI, BİRİM SATIŞ FİYATI VE TOPLAM SATIŞ BEDELİ: TARAFLAR’ın alım/satımına mutabık kaldıkları 
elektrik enerjisi, aşağıdaki tabloda belirtilmiş olan aboneliklerin (‘‘TÜKETİM BİRİMLERİ’’) aktif enerjisidir. İşbu SÖZLEŞME’nin Birim Satış Fiyatı; 
faturalama dönemine ait TEDAŞ tüketici tarifesinde açıklanan ilgili perakende satış tarife birim fiyatlarından aşağıdaki tabloda yer alan oranda indirimin 
yapılması ile hesaplanacak birim fiyattır. ALICI SATICI’ya, Birim Satış Fiyatı'na aşağıdaki formülde belirtilen ek bedellerin eklenmesi yolu ile bulunacak 
Toplam Satış Bedeli’ni ödeyecektir. ALICI, bu bedelleri ilgili Dağıtım Şirketi sisteminde kayıtlı olduğu tarifeye göre ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt 
eder. Bu bedel ile alakalı gelecekte tahsil edilmeye başlanabilecek her türlü ek bedel, masraf, vergi ve fon Toplam Satış Bedeli hesabına katılacak olup; 
bu tipli ek bedeli, masrafı, vergiyi ve fonu ödeme yükümlülükleri ALICI’ya ait olacaktır. Toplam Satış Bedeli aşağıdaki formüle göre hesaplanır.  
Toplam Satış Bedeli = {[Tüketim miktarı x (Birim Satış Fiyatı + Kayıp Kaçak Bedeli) x (1+ (Enerji Fonu) + (TRT Fonu)+ (BTV))] + [Tüketim miktarı x (Dağıtım 
Sistem Kullanım Bedeli + Perakende Satış Hizmet Bedeli + İletim Sistem Kullanım Bedeli)] + Sayaç Okuma Bedeli + Trafo, Hat ve Dağıtım Kayıpları} + KDV 
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ALICI ile SATICI, işbu SÖZLEŞME ile satışına mutabık kaldıkları elektrik enerjisinin bu maddede belirtilen fiyatlamasının, Dünya ve Türkiye elektrik 
piyasalarının genel olarak olağan şartları altında belirlendiği hususunda mutabıktırlar. Bu bağlamda, ALICI ile SATICI’nın üzerinde mutabık kaldıkları 
Birim Satış Fiyatı, SATICI için kesin bir taahhüt değildir. SATICI, ilgili mevzuattaki mücbir sebepler, elektrik piyasasının işleyişi ve tarife hesaplama 
metodolojisi ile ilgili mevzuattaki iç değişiklikler, PMUM Piyasa Takas Fiyatları, TEDAŞ tarifeleri, Doğalgaz ve/veya Petrol fiyatlarında oluşacak 
değişimlere bağlı olarak indirim oranında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak, indirim oranının işbu madde hükümleri çerçevesinde SATICI 
tarafından değiştirilmesi halinde, ALICI değişikliğin kendisinin tebligat adresine yazılı olarak posta ve/veya elektronik posta yolu ile tebliğini müteakip 
on (10) gün içerisinde SATICI’ya yazılı olarak haber vermiş olmak koşulu ile, SATICI’nın işbu fiyat değişikliği talebini sebep göstererek, SÖZLEŞME’yi tek 
taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda yapılacak fesih bildirimi tebliği ilgili mevzuat ile ALICI’nın SATICI’nın portföyünden çıkması için 
belirlenen süreç ve prosedürün tamamlanmasını takiben hüküm ifade edecektir. ALICI, eğer sözleşme şartları uyarınca tanınan süre içerisinde SATICI'ya 
yazılı olarak ret bildiriminde bulunmazsa SATICI'nın bu madde çerçevesinde yapacağı değişikliği kabul ettiğini taahhüt eder. 
Madde 5: SATILACAK ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÖLÇÜMÜ VE FATURALANDIRILMASI: Faturaya esas Satış Miktarı’nın tespitinde ALICI’nın TÜKETİM 
BİRİMLERİ’ndeki elektrik giriş noktalarında bulunan sayaç ve ölçüm devreleri üzerinden kayıt ve tespit edilen Aktif Enerji miktarları esas alınacaktır. 
ALICI, işbu sayaçları Sayaçlar Tebliği’ne uygun olacak şekilde tanzim ettiğini ve edeceğini ayrıca işbu sayaç ve ölçüm devrelerinin bakım, onarım ve 
değişimini ilgili Dağıtım Şirketi’nin talebi halinde yaptıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satış Miktarı’nın tespitinde ilgili Dağıtım Şirketi'nin PMUM 
veritabanına gireceği tüketimler esas alınarak faturalandırılacaktır. ALICI, geriye dönük olarak PMUM veritabanında ilgili TÜKETİM BİRİMLERİ için olan 
her türlü tüketim artışının ALICI'nın ödeme yükümlülüğünde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tedarik Başlangıç ve Bitiş Tarihleri arasındaki 
toplam satış miktarının hesaplanmasında Dağıtım Şirketi'nin PMUM veritabanına girmiş olduğu tüketimler dikkate alınacaktır. Dağıtım Şirketi’nin 
yapmış olduğu ölçümler uyarınca bırakmış olduğu sayaç okuma tutanakları, ALICI tarafından faksla ve/veya elektronik ortamda SATICI’ya en geç iki (2) iş 
günü içerisinde gönderilecektir. Ayrıca ALICI ilgili Dağıtım Şirketi'ne sanayi sicil belgesi ve/veya benzeri evrakları zamanında teslim etmekle ve bu tipli 
belge ve/veya evrakları güncel tutmakla yükümlüdür. ALICI'nın bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonucu doğacak her türlü ek bedelin SATICI’ya 
rücu etmesi halinde,  ALICI bu bedelleri SATICI’nın yaptığı ilk tebligata istinaden beş (5) iş günü içerisinde ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 
Madde 6: TOPLAM SATIŞ BEDELİ’NİN ÖDENMESİ VE ÖDEMENİN TEMİNAT ALTINA ALINMASI: Toplam Satış Bedeli; fatura tanzim tarihinden  itibaren 
en geç yedi (7) gün içerisinde, SATICI’nın anlaşmalı olduğu ve belirteceği banka hesaplarından birine Havale, EFT veya otomatik tahsilat sistemleri ile 
ALICI tarafından ödenecektir. ALICI’nın faturaya itirazı, ödeme yükümlülüğünü durdurmayacak ve ortadan kaldırmayacaktır. ALICI’nın, tanzim edilen 
faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar fatura bedelini ödememesi halinde SATICI, son ödeme tarihinden sonraki her gün için, ödenmeyen fatura 
tutarına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51’inci maddesine göre belirlenecek oranda gecikme zammı uygulanacaktır. 
SATICI’nın tanzim ettiği fatura, ilgili Tüketim Dönemi’ni takip eden ayın 15. gününe kadar ALICI’ya ulaşmaz ise, ALICI bu tarihe kadar SATICI’ya yazılı ve 
sözlü olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Aksi takdirde SATICI faturanın ALICI’ya ulaşmaması hususunda sorumluluk kabul etmez. SATICI tarafından 
tanzim edilmiş bir faturada belirtilen son ödeme tarihi geçmiş olmasına rağmen, fatura bedelinin eksiksiz olarak yatırılmamış  olması halinde, ALICI 
temerrüde düşmüş sayılır ve bu durumda SATICI işbu SÖZLEŞME’yi herhangi bir ihbara veya ihtara hacet kalmaksızın derhal feshetme ve ALICI aleyhine 
tüm alacak, hak ve talebi için gider ve masrafları ALICI’ya ait olmak üzere her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca, bu hallerde SATICI 
önceden yazılı ihtarda bulunmak sureti ile ALICI’nın elektrik enerjisi teminini durdurma ve elektriğini kestirme hakkına da sahiptir. Aynı şekilde işbu 
durumlarda, SATICI önceden hiçbir ihbara gerek duymaksızın aşağıda belirtilen teminatı irat kaydetme hakkına sahip olup, nakde çevrilen teminatlar 
SATICI’nın borcunun kapatılmasına yetmiyor ise kalan borcun hukuki yollardan ALICI’dan tahsili cihetine gidilir. ALICI’nın işbu madde çerçevesinde 
yapacağı ödemelerin ve SÖZLEŞME’nin diğer hükümlerine uyacağının ve SATICI’nın uğrayabileceği tüm zarar ve kayıpların teminatı olması maksadı ile, 
ALICI SATICI’ya SÖZLEŞME tarihinden bir (1) sene öncesine kadar geçmiş dönemdeki en yüksek fatura bedelinin iki (2) katına karşılık gelen bir bedel 
kadar teminatı sunmak ile yükümlüdür. SATICI, elektrik satışından doğacak alacaklarını ve bununla ilgili teminatları temlik etme hakkını saklı tutacaktır. 

SATICI:  
2M ENERJİ TOPTAN ELEKTRİK TİCARET A.Ş. 

19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Esin Sok. No:1 D:3 
Kozyatağı - Kadıköy / İstanbul 

Erenköy V.D. 001 068 5688 
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Madde 7: SATILACAK ELEKTRİK ENERJİSİ İLE İLGİLİ TEKNİK KONULAR: ALICI, SATICI’nın işbu SÖZLEŞME hükümleri çerçevesinde yapılacak elektrik 
enerjisi satışı ile ilgili yükümlülüğünün sadece elektrik enerjisinin fiyatlandırılması açısından olduğunu kabul eder. Şöyle ki; satılacak elektrik enerjisinin 
fiziksel olarak tedariki ve taşınmasından sorumlu, münhasıran ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirilmiş olan İletim ve Dağıtım Şirketleri’dir. Teknik 
sebeplerden (dağıtım hattı kopması, trafo bozulması, frekans düşümü halleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), üçüncü şahısların sebep olacağı 
arıza hallerinden veya ilgili mevzuattaki mücbir sebeplerden ötürü ALICI’nın TÜKETİM BİRİMLERİ'ne elektrik enerjisi tedarik edilememesi halinde, ALICI 
SATICI’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın sistemden kullandığı Reaktif Enerji ve sistemden 
çektiği güç de ölçülecektir. ALICI, şayet bu ölçümlerin Tarifeler Yönetmeliği’nde veya diğer mevzuatta belirtilen sınırları aşması halinde Reaktif Enerji 
bedeli ve güç aşım bedelini Dağıtım Şirketi’ne ödeyeceğini kabul eder. İşbu maliyetlerin SATICI’ya yansıtılması halinde, SATICI bu bedelleri ALICI’ya 
fatura edecektir. Aynı şekilde, Tüketim Birimleri’nde trafo, hat ve dağıtım kaybı olması halinde, işbu kayıplar ile alakalı tüm bedeller Toplam Satış 
Bedeli’ne ayrıca yansıtılacaktır. 
Madde 8: SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ VE FESHİ: İşbu SÖZLEŞME, Tedarik Bitiş Tarihi’nde sona erer. Ancak TARAFLAR’dan herhangi birisi, Tedarik Bitiş 
Tarihi’nden altmış (60) gün öncesine kadar SÖZLEŞME’nin feshedildiğine dair yazılı bildirimde bulunmadığı sürece işbu SÖZLEŞME, SATICI’nın 
belirleyeceği, en fazla 12 ay olmak üzere, bir süre kadar uzatılabilir. SATICI, eğer isterse, bu hakkını kullanmayıp SÖZLEŞME'yi Tedarik Bitiş Tarihi'nde 
sonlandırabilir. SATICI, (i) ALICI’nın bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi, (ii) ALICI’nın herhangi bir faturasının son ödeme tarihine kadar 
ödenmemiş olması, (iii) Madde 3'te belirtilen ön koşulların süresinde sağlanmamış olması, (iv) ALICI’nın SERBEST TÜKETİCİ limitinin altında kalması, (v) 
ALICI’ya karşı herhangi bir kimse tarafından iflas, haciz, ihtiyati haciz, konkordato, v.b yollardan yasal kovuşturmaya başlaması hallerinde, işbu 
SÖZLEŞME’yi derhal, SÖZLEŞME’den doğan hakları saklı kalmak üzere haklı nedenle ve tek taraflı olarak feshedebilir. SATICI, bu hallerde her türlü zarar 
ve ziyanını karşılamak için teminatı irat kaydedecek ve teminatın zararını karşılamaması halinde ALICI’ya karşı yasal takip yollarına başvurabilecektir. 
SATICI’nın bu madde hükümlerine uygun olarak SÖZLEŞME’yi feshetmesi durumunda, ALICI’nın tazminat talep hakkı olmayacaktır. ALICI işbu 
SÖZLEŞME’yi Tedarik Bitiş Tarihi’nden önce tek taraflı olarak fesih edemez. Şayet bu SÖZLEŞME Tedarik Bitiş Tarihi'nden önce, ALICI tarafından tek 
taraflı olarak feshedilirse, ALICI SATICI’ya en yüksek (2) aylık Toplam Satış Bedeli’ni ceza bedeli olarak ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, 
bu cezai şart bedelinin tahsili amacıyla, ALICI tarafından verilen teminatlara başvurarak, bunları nakde çevirebilir. SÖZLEŞME’nin, her ne sebeple olursa 
olsun sona ermesi halinde, fesih ancak ilgili mevzuat kapsamında ALICI’nın SATICI portföyünden çıkartılması için getirilen prosedür ve sürecin 
tamamlanmasını müteakip hüküm ifade edecektir. Fesih ilgili mevzuat kapsamında hüküm ifade edene kadar, ALICI SATICI’ya karşı tüm borç ve 
yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
Madde 9: ÖZEL ŞARTLAR: İşbu SÖZLEŞME’de belirtilmeyen hususlarda; ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. ALICI’nın Kanun veya diğer ilgili 
mevzuata uymaması nedeniyle kendisine ceza kesilmesi ve bu cezanın SATICI’ya rücu etmesi halinde, ALICI SATICI’nın yaptığı ilk tebligata istinaden bu 
cezayı beş (5) iş günü içerisinde ödemeyi ve bu hatalı hareketi neticesinde SATICI’nın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. 
SATICI dilerse, bu durumdan doğabilecek zarar ve ziyanı teminatı irat kaydederek karşılama hakkına sahiptir. Ancak teminatın irat kaydedilmesi halinde, 
hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın teminatın irat kaydedilme tarihinden itibaren yedi (7) iş günü içerisinde ALICI SATICI’ya aynı şartlarla yeni bir 
teminat vermekle yükümlüdür. ALICI’nın işbu Sözleşme kapsamında elektrik enerjisi satılan TÜKETİM BİRİMLERİ’nde, SATICI tarafından veya resmi 
makamlarca, inceleme ve denetleme yapılması veya bilgi istenmesi durumunda, ALICI ilgili TÜKETİM BİRİMLERİ’ni denetlemeye ve incelemeye açmak 
ve talep edilmiş olan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak zamanında SATICI yetkililerine ulaştırmakla yükümlüdür. ALICI, içinde bulunduğu aydan bir sonraki 
aya oranla ortalama %20 ve üzeri tüketim artışı veya tüketim azalışı öngördüğü durumlarda SATICI’yı bilgilendirmekle yükümlü ve sorumludur. ALICI’nın 
ilgili Dağıtım Şirketi kayıtlarındaki abone grubunun ve/veya kayıtlı adının değişmesine neden olabilecek her türlü uygulamayı ve/veya gelişmeyi bunu 
takip eden en geç beş (5) gün içerisinde SATICI’ya yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirimin yapılmadığı durumlarda doğacak her türlü ceza 
ve/veya ek bedelin ödeme yükümlülüğü, SATICI'nın fesih hakkı saklı kalmak üzere, ALICI'ya aittir. 
Madde 10: ALICI'NIN TEBLİGAT VE FATURA ADRESLERİ: İşbu SÖZLEŞME tahtında, yapılacak tüm bildirimler yazılı olarak ALICI’nın aşağıdaki adresine 
yapılacaktır. ALICI, aşağıda belirtmiş olduğu adreslerde değişiklik olması durumunda yeni adresini SATICI’ya bildireceğini, aksi halde aşağıda yazılı 
adreslere yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Fatura bildirimleri, SATICI'nın faturayı ALICI’nın tebligat adresine 
postalamasıyla ve/veya e-mail adresine elektronik olarak göndermesi ile ALICI’ya tebliğ edilmiş sayılacaktır. Anlaşmazlık durumunda faturanın SATICI’da 
kalan örneğindeki tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilir. Fatura dışındaki tüm bildirimlerde SATICI’nın postalama listelerindeki tarih tebliğ tarihi olarak 
kabul edilir. Başka yazılı bir talimat verilmiş olmadıkça, SATICI bildirimlerini ALICI’nın aşağıda gösterilen adresine gönderecektir. ALICI’nın SATICI’ya 
ileteceği bütün bildirimlerin, talimat ve emirlerin yazılı olması, açıkça anlaşılacak şekilde ve yerine getirilmelerinde hiçbir tereddüde yer vermeyecek 
şekilde olması gerekir. SATICI, kendi anlayışına göre, açık olmayan ya da tereddüde yer veren ALICI’nın bildirim, talimat ve emirlerini yerine getirmekle 
yükümlü değildir. SATICI, telefon, e-mail veya faks ile verilen emir ve talimatları yazılı olarak teyit etmemişse yerine getirmemeye ya da bekletmeye 
yetkili olup bu nedenle sorumlu tutulamaz. 

Fatura Adresi    :……………………………………………………………………………………………………………………………........................………………................................... 
Tebligat Adresi :……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………................................................ 
Telefon              :………………………….................Faks: ………………………………….... e- mail  : ………….....…………………………..…..@ ………………………………........... 
Fatura Yetkilisi : 1 ……………………………………………………………………................ 2 (varsa) ................................................................................................ 

Madde - 11 - DİĞER HÜKÜMLER: ALICI, SATICI’nın yazılı izni olmadan, SÖZLEŞME’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen 
üçüncü kişilere devir ve temlik edemez, rehnedemez. Aksi halde, SATICI SÖZLEŞME’yi fesih hakkına haiz olacaktır. TARAFLAR arasında işbu SÖZLEŞME 
nedeniyle çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda SATICI’nın defter ve kayıtları kesin delil teşkil edecektir. ALICI’nın SATICI’ya olan doğmuş ve doğacak her 
türlü borç ve yükümlülüklerinden ötürü, ALICI’nın doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacakları üzerinde SATICI takas ve mahsup haklarına sahiptir. İşbu 
SÖZLEŞME tek nüsha olarak imzalanacaktır. ALICI, işbu SÖZLEŞME hükümlerinin ve SÖZLEŞME nedeniyle öğreneceği bilgilerin gizli olduğunu ve bunları 
3. kişilere ifşa etmemeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu SÖZLEŞME, TARAFLAR'ca imzalandığı, Madde 1’de belirtilen tarihte yürürlüğe girer. İşbu 
SÖZLEŞME Türk Hukuku’na tabi olup, işbu SÖZLEŞME tahtında çıkacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
İşbu sözleşme ve konusundan doğan tüm vergi, resim ve harçlar ALICI tarafından ödenecektir. Bu mükellefiyetlerin zamanında veya kanunlara uygun 
bir suretle yerine getirilmemesinden ya da eksik yerine getirilmesi yüzünden doğabilecek ihmalen, re’sen veya idarece maliyet konusu vergiler ile 
gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları dahil her türlü cezalar da ALICI tarafından ödenecektir.  
Sözleşme Ekleri: 
EK 1. İmza Sirküleri (Yetki Belgesi ve İmza Beyannamesi) fotokopisi                    EK 4. Satıcı tarafından onaylanmış teminat 
EK 2. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi ve Vergi Levhası    EK 5. Fatura örneği 
EK 3. Şirket yetkililerince imzalanmış Enerji Alım Satım Formu (Form IA.02)        EK 6. Sayaç Listesi [eğer bir (1)'den fazla sayaç var ise kullanılır] 

SATICI:  
2M ENERJİ TOPTAN ELEKTRİK TİCARET A.Ş. 

19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Esin Sok. No:1 D:3 
Kozyatağı - Kadıköy / İstanbul 

Erenköy V.D. 001 068 5688 

 ALICI:  
Kaşe ve İmza (imza yetkilisi) 
 
 

 


