
Ödemede Gecikme 
Faturanızı ödemediniz ya da geç ödediniz ve bir 

ödeme ihtarnamesi aldınız mı? 

Fatura tutarımı nasıl 
ödeyebilirim? 

Faturamı ödemezsem ne olur? 
Lütfen tüm bu faaliyetlerin sizin için ek maliyet getireceğini unutmayın. 

İhtarname almayı nasıl önleyebilirim? 

3. Doğru Hesapları Kullanma 

Ödemeleriniz için bildirdiğiniz 

banka hesabının doğru olup 

olmadığını kontrol edin. 

2. Ödeme Yöntemini Kontrol 
Etme 
SEPA onayınızın ya da düzenli 

ödeme talimatınızın halen 

geçerli olup olmadığını kontrol 

edin. 

1. Aylık Taksitleri Ödeme 

Ödenecek tutarın ve ödeme 

tarihinin doğru olup olmadığını 

kontrol edin. 

 
4. Borç Tahsilat Şirketi ya da 
Avukat 

Fatura borcu, bir borç tahsilat 

şirketi ya da avukat tarafından 

takip edilebilir. 
 

 
3. Sayaç Mühürleme 

Hamburg'da ve Berlin'de 

enerji arzını kesme hakkımızı 

kullanıyoruz. 
 

 
2. Fesih ya da Sayaç Mühürleme 
İhbarı 

Yanıt vermezseniz fesih 

hakkımızı kullanıyoruz. 
 

 
1. İhtarname ya da  
Feshetme tehdidi 

Ödemeniz bize ulaşmadığı 

takdirde size bir ihtarname 

gönderilir. 
 

 
SEPA Otomatik Fatura Ödemesi 
Zamanında ödeme yapmak ve ek 

maliyetlerden kaçınmak için bize otomatik 

ödeme talimatı vermeniz yeterlidir. 

 

Havale 
Tutarı aşağıda belirtilen hesaba 

havale edin: 

 

IBAN: DE93 5005 0000 0090 0851 35 

 

BIC: HELADEFFXXX 

 
Taksit Planı 

Belirli koşullar altında bizimle bir taksit 

planı yapabilirsiniz. 

 

Otomatik Ödeme İstasyonu 
Hamburg ve Berlin'deki müşteri hizmetleri 

merkezlerimizde bulunan otomatik ödeme 

makinalarından (bankomat) nakit ödeme 

yapabilirsiniz. 
 

   

 
 
 

 
 
 

 



Kiminle iletişime geçebilirim? 

Vattenfall iletişim bilgileri Ek Öneriler 

Berlin Enerji Borcu Danışmanlığı 
 

Enerji Borcu Danışmanlığı, elektrik ve gaz 

borçları konusunda 

ücretsiz danışmanlık hizmeti sunar. 

verbraucherzentrale-berlin.de/energie/ 

energieschuldenberatung-25165 

Yerel Müşteri Hizmetleri Merkezi 
 

Pazartesi-Cuma 09:00-18:00 saatleri arasında 

sizin için Hamburg'da ve Berlin'deyiz. 

 

Berlin: Markstraße 36  

Hamburg: Glockengießerwall 2 

 
Caritas Elektrik Tasarruf Kontrolü 

 

Caritas enerji danışmanları size gelerek bir 

enerji incelemesi yaparlar. stromspar-check.de 
 

 

E-posta ile İletişim 
 

Talebinizi iletişim formumuz aracılığıyla 

bize iletin.  

vattenfall.de/kontakt 
 

 

İş Bulma Kurumu 
 

İş bulma kurumunuz, ödenmemiş faturanızı 

ödemede size yardımcı olabilir. 

arbeitsagentur.de/leichte-sprache/ 

so-finden-sie-ihre-arbeits-agentur 
 

 

Telefon ile İletişim 
 

Pazartesi-Cuma 08:00-18:00 saatleri arasında 

0800 992 500 0 numaralı telefondan bize 

ulaşabilirsiniz. 
 

 
Borç Danışmanlığı Hizmeti 

 

Çevrimiçi borç yardım hattı size borç 

konusunda danışmanlık hizmeti sunar. 

onlineberatung-schuldenhelpline.de 
 

 
Borç tahsilat şirketinden ya da avukattan posta mı 
aldınız? 

 

Lütfen doğrudan söz konusu yazının göndericisi 

ile iletişime geçin. 
 

 


