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Cód Cleachtais Clárúcháin 
an Chustaiméara de chuid 
Electric Ireland
Féachann Electric Ireland le cleachtais 
a ghlacadh, a chumasaíonn dár gcustaiméirí 
muinín a bheith acu i margú an tsoláthair 
fuinnimh agus i seirbhísí gaolmhara.

Geallaimid oibriú ar an gcaighdeán is airde 
maidir le margú agus clárú dár dtáirgí agus dár 
seirbhísí.

Is é ár n-aidhm a chinntiú go mbíonn ár 
n-ábhar margaíochta agus cur chun cinn 
cruinn, trédhearcach agus sonraítear ann 
an táirge atá á mhargú; go sonrach, go 
ndéantar mar seo a leanas: 
  Go mbíonn gach faisnéis mhargaíochta 

maidir lenár dtáirgí agus seirbhísí, beag 
beann ar an gcainéal margaíochta, cruinn 
agus furasta a thuiscint.

 Cuirfear gach ábhar cuí margaíochta in iúl i 
bhfocail agus i leagan amach soiléir, 
sothuigthe.

 Cuirfear gach táille chuí ar fáil, i gcás 
ina mbaintear úsáid as comparáid idir 
praghsanna. Deirtear go soiléir cad é bonn 
aon choigiltis a mhaítear. Bíonn gach taraif 
agus táille so-aitheanta agus sothuigthe ar 
leathanach baile ár suímh ghréasáin.

 Cuimsítear inár n-ábhar eolas ar 
theorainneacha ama a bhaineann le 
haon chur chun cinn; nó aon athrú ar 
choinníollacha a d’fhéadfadh a bheith ann 
tar éis thréimhse an chur chun cinn; agus/ 
nó aon téarmaí, coinníollacha nó táillí breise 
a d’fhéadfadh a bheith ag gabháil leis an 
gcur chun cinn.

  Is é ár n-aidhm a chinntiú nach 
dtugann ár bhfostaithe ná ár ngníomhairí 
bréagléiriú ar an gcuideachta agus nach 
léiríonn siad soláthraithe atá i gcomórtas 
linn ar shlí dhiúltach.

  Cuirimid oiliúint ar gach ball foirne agus 
conraitheoir lena mbaineann faoin gCód 
Iompair seo mar aon le hoiliúint rialta 
díolacháin maidir le gach táirge agus 
seirbhís. Cinnteoimid nach gcuirfidh 
ár ngníomhairí díolacháin eolas míthreorach 
ar fáil agus nach gcuirfidh siad an iomarca

 brú d’fhonn a chustaiméir a chlárú. 
Tá clár leanúnach um dhearbhú cáilíochta i 
bhfeidhm againn chun measúnú 
réamhghníomhach a dhéanamh ar ár 
ngníomhairí díolacháin.

Cuirimid slí ar fáil do chustaiméirí reatha 
díliostú as cur chun cinn margaíochta dírí 
sa todhchaí agus geallaimid custaiméirí 
a chosaint ar mhodhanna neamhiarrtha, 
míchothroma nó míthreoracha margaíochta nó 
fógraíochta:

 I gcás ina gcuireann custaiméir in iúl dúinn 
nach mian leo go ndéanfaí teagmháil 
leo maidir leis seo, cuirimid bratach le 
sainrogha an chustaiméara ar bhunachar 
sonraí ár gcustaiméirí 28 lá tar éis an 
t-iarratas a fháil. Ina dhiaidh sin, ní dhéantar 
teagmháil leis an gcustaiméir seo arís maidir 
le margaíocht dhíreach, mura gceadaíonn 
an custaiméir é.

 I gcás ina n-iarrann custaiméir deimhniú 
scríofa gur cláraíodh a sainrogha ‘díliostála’, 
cuirtear an deimhniú sin ar fáil laistigh de 
40 lá ón uair a fhaightear an t-iarratas.

 I gcás ina mbíonn teagmháil againn 
le gníomhaireacht sheachtrach chun 
margaíocht dhíreach a dhéanamh ar ár son, 
cuirtear aon iarratas ó chustaiméir chun a 
ainm a bhaint de liosta na dteagmhálaithe ar 
aghaidh chuig an gcuideachta sin.

 Léirímid comhlíonadh maidir leis an 
méid thuas trí tháscaire a choimeád 
ar ár mbunachar sonraí custaiméirí 
nach ndéanfar aon teagmháil leis an 
gcustaiméir maidir le haon chur chun 
cinn margaíochta dírí.

Léirímid meas ar cheart an chustaiméara ar 
phríobháideacht agus ní úsáidimid faisnéis 
phearsanta ach amháin de réir an chóid seo.

Cuirfimid sonraí ar fáil do chustaiméirí 
maidir leis an ré aithrí atá i bhfeidhm: Nuair 
a thosaíonn an ré aithrí, an teorainn ama, 
na coinníollacha agus na nósanna imeachta 
maidir le ceart a fheidhmiú chun conradh linn a 
chealú sula mbíonn tréimhse an chonartha 
istigh. 



An cleachtas maidir le 
margaíocht agus clárú 
ag áitreabh custaiméara
Ní dhéanaimid glaonna margaíochta agus 
díolacháin ar chustaiméirí ach amháin ar na 
hamanna seo a leanas - idir 9am agus 9pm ar 
laethanta na seachtaine agus idir 9am agus 
7pm ar an Satharn. Ní ghlaoimid ar 
chustaiméirí lasmuigh de na huaireanta seo, ná 
ar Oíche Nollag, laethanta saoire poiblí 
nó bainc, ná ar an Domhnach, mura n-iarrann 
an custaiméir é go sonrach.

A luaithe a dhéanann ár n-ionadaí teagmháil 
leis an gcustaiméir, cuireann sé/sí cárta 
aitheantais ar fáil a thaispeánann a ainm nó a 
hainm iomlán agus grianghraf agus seoladh 
gnó agus uimhir theagmhála Electric Ireland. 
Taispeánfar an cárta aon uair a iarrann an 
custaiméir é ina dhiaidh sin.

Cuireann ár n-ionadaí cuspóir na cuairte in iúl 
don chustaiméir. Más amhlaidh, uair ar bith, 
nach mian leis an gcustaiméir leanúint ar 
aghaidh, fágaimid an t-áitreabh láithreach agus 
cuirimid an custaiméir ar an eolas faoin tslí 
lena ainm nó a hainm a bhaint den liosta 
teagmhálaithe.

Deimhnímid go bhfuil an t-údarás cuí ag an té 
atá ag oscailt an chuntais, agus mínímid go 
soiléir don chustaiméir na táirgí atá ar fáil, an 
tairiscint fuinnimh, na lascainí agus na táillí a 

ghabhann le táirgí roghnaithe agus fad an 
chonartha nuair is cuí.

Cuirfidh an gníomhaire na téarmaí agus 
coinníollacha ginearálta ar fáil ag an bpointe 
díolacháin mar aon le faisnéis mar gheall ar a 
gconradh, billeáil, modhanna íocaíochta agus 
aon roghanna buiséadaithe atá ar fáil. Cuirfidh 
an gníomhaire in iúl don chustaiméir go 
gcuirfear an praghasphlean roghnaithe agus 
sonraí an ráta chuige nó chuici leis an bpost 
nó le ríomhphost.

Agus custaiméir á chlárú ag áitreabh 
custaiméara, fágfaidh ár ngníomhairí 
cóip de chonradh an chustaiméara, foirm 
cealaithe agus seicliosta leac an dorais 
agus deimhneofar go gníomhach go bhfuil siad 
léite ag an gcustaiméir agus go dtuigeann sé 
nó sí iad. 
Gheobhaimid amach cibé an gcáilíonn 
an custaiméir chun clárú mar Chustaiméir 
Leochaileach, agus má cháilíonn, inseoimid dó 
nó di na rudaí is gá a dhéanamh chun clárú. 
Más amhlaidh ar chúis ar bith go roghnaíonn 
an custaiméirí an t-athrú a chealú tar éis an ré 
aithrí 14 lá, gearrfar táille foirceannta de €50 in 
aghaidh an bhreosla. Ní bhaineann sé seo le 
custaiméirí a bhfuil a gconradh téarma 
socraithe críochnaithe acu.



An cleachtas margaíochta 
trí ríomhphost
I gcás ina dtugaimid faoi mhargaíocht trí 
ríomhphost le custaiméirí reatha, cuirfimid an 
fhaisnéis seo a leanas ar fáil:
 Ár n-ainm agus ár seoladh.
 Ár seoladh ríomhphoist nó modh eile 

teagmhála leictreonaí.
 Ár n-uimhir theagmhála.
 Modh éasca chun díliostú/do sheoladh 

ríomhphoist nó uimhir fón póca a bhaint 
i gcás teachtaireachtaí amach anseo.

I gcás ina roghnaíonn custaiméirí ‘díliostú’ as 
aon mhargaíocht eile, ní dhéanaimid teagmháil 
leis an gcustaiméir maidir le margaíocht arís, 
mura n-iarrann an custaiméir orainn é sin a 
dhéanamh nó mura dtoilíonn an custaiméir ar 
shlí éigin eile.

I gcás ina dtugaimid faoi mhargaíocht 
ar chustaiméirí féideartha le haghaidh 
ríomhphoist, faighimid ‘liostáil roghnach’ an 
chustaiméara sula ndéanaimid teagmháil leo.

An cleachtas margaíochta 
trí SMS
I gcás ina dtugaimid faoi mhargaíocht trí SMS 
le custaiméirí reatha, cuirfimid an fhaisnéis seo 
a leanas ar fáil:
 Ár n-ainm.
  Modh éasca saor in aisce chun díliostú/do 

sheoladh ríomhphoist nó uimhreach fón 
póca a bhaint i gcás teachtaireachtaí amach 
anseo.

I gcás ina roghnaíonn custaiméirí ‘díliostú’ 
as aon mhargaíocht eile, ní dhéanaimid 
teagmháil leis an gcustaiméir maidir le 
margaíocht arís, mura n-iarrann an custaiméir 
orainn é sin a dhéanamh nó mura dtoilíonn an 
custaiméir ar shlí éigin eile.

I gcás ina dtugaimid faoi mhargaíocht ar 
chustaiméirí féideartha le haghaidh SMS, 
faighimid ‘liostáil roghnach’ an chustaiméara 
sula ndéanaimid teagmháil leo.

An cleachtas margaíochta 
trí ghlao gutháin
Ní ghlaoimid ar chustaiméirí ach amháin ag na 
hamanna seo a leanas: idir 9am agus 8pm ar

laethanta na seachtaine, agus idir 9 amagus 
7pm ar an Satharn. Ní ghlaoimid ar 
chustaiméirí lasmuigh de na huaireanta seo, ná 
ar Oíche Nollag, laethanta saoire poiblí nó 
bainc, ná ar an Domhnach, mura n-iarrann an 
custaiméir é go sonrach.

A luaithe a dhéantar an teagmháil, aithníonn ár 
n-ionadaí é féin trína ainm agus uimhir 
theagmhála a thabhairt, agus cuirtear in iúl don 
chustaiméir go bhfuil an glao á dhéanamh thar 
ceann Electric Ireland.

Cuireann ár n-ionadaí cuspóir an ghlao in iúl 
don chustaiméir. Más amhlaidh, uair ar bith le 
linn comhrá gutháin, nach mian leis an 
gcustaiméir leanúint ar aghaidh, cuirfimid 
deireadh láithreach leis an nglao agus cuirimid 
an custaiméir ar an eolas faoin tslí lena ainm nó 
a hainm a bhaint den liosta teagmhálaithe.

Deimhnímid go bhfuil an t-údarás cuí ag an té 
atá oscailt an chuntais, agus mínímid go soiléir 
don chustaiméir na táirgí atá ar fáil, na lascainí 
agus na táillí a ghabhann le táirgí roghnaithe 
agus fad an chonartha nuair is cuí.

Cuirfidh an gníomhaire na téarmaí agus 
coinníollacha ginearálta ar fáil ag an bpointe 
díolacháin mar aon le faisnéis mar gheall ar 
bhilleáil, modhanna íocaíochta agus aon 
roghanna buiséadaithe atá ar fáil.

Cuirfidh ár ngníomhairí díolacháin na 
príomhthéarmaí agus coinníollacha in iúl don 
chustaiméir, agus inseofar dó go gcuirfear na 
téarmaí agus na coinníollacha iomlána agus 
sonraí an phraghasphlean roghnaithe chuige 
leis an bpost nó le ríomhphost.

Más amhlaidh ar chúis ar bith go roghnaíonn 
an custaiméirí an t-athrú a chealú tar éis an ré 
aithrí 14 lá, gearrfar táille foirceannta de €50 in 
aghaidh an bhreosla. Ní bhaineann sé seo le 
custaiméirí a bhfuil a gconradh téarma 
socraithe críochnaithe acu.



Ár ráthaíocht
Má theipeann orainn aon cheann de na gealltanais atá leagtha 
amach sa Chód seo a chomhlíonadh, beidh an custaiméir 
i dteideal cúiteamh a fháil faoi théarmaí ár gCairt Chustaiméirí.

Is féidir cóipeanna dár gCairt Chustaiméirí agus dár gCóid eile a fháil ar 
na bealaí seo a leanas:

Ar an teileafón: 1800 372 372 (8r.n. – 8i.n. Luan go Satharn)

Leis an bpost:  Electric Ireland, PO Box 841, Oifig Sheachadta na 
Cathrach Theas, An Tóchar, Corcaigh.

Tríd an ríomhphost:  eolas@electricireland.ie

Ar líne:   www.electricireland.ie/customercharter



Tá an Cód seo formheasta ag an gCoimisiún um Rialáil Fóntas (CRU). 
Féadfar teagmháil a dhéanamh ar an bhfón le Foireann um Chustaiméirí Fuinnimh CRU 
ag 1800 404 404 nó ar www.cru.ie/customer-care


