İŞYERİM İNTERNETTE
KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
İNTERNET HİZMET NO: ……………………
1-TTNETA.Ş.’nin (“İŞLETMECİ”) kurumsal internet tarife paketlerinden birinde aboneliği olan veya bu
Taahhütname’de belirtilen paketlerden birine yeni abonelik için başvuruda bulunan, kara listede yer
almayan, İŞLETMECİ’nin internet hizmetinde son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmayan,
taksitlendirilmiş borcu veya devam eden taksit ödemesi olmayan mevcut/yeni kurumsal aboneleri
(“Abone”) , 19/10/2016 (bu tarih dahil) -17.10.2017 (bu tarih dahil) tarihleri arasında başvurarak, işbu
Taahhütname’yi imzalamasını müteakip ilgili iş emrinin tamamlandığı tarihten itibaren 24 (yirmi dört) ay
boyunca (“Taahhüt Süresi”) İŞLETMECİ’nin kurumsal internet tarife paketlerinde abone olma ve daha
düşük bir pakete geçmeme taahhüdünde bulunmaları ve taahhüde uygun davranmaları koşuluyla, eğer
yeni Abone iseler, aşağıdaki Tablo’da belirtilen ve Nearbuyme Bilgi Teknolojileri ve Pazarlama Ticaret A.Ş.
(“Sopsy”) tarafından sunulan E-Ticaret paketleri içerisinde yanına (x) işareti koyarak tercih ettiği Paket’ten
Taahhüt Süresi boyunca her ay kampanyalı olan aylık ücreti ödeyerek yararlanabilecek, ayrıca tercih ettiği
internet paketinden kampanyalı (indirimli)* aylık ücretlerini ödeyerek yararlanabilecek ve kendisinden
192 TL (Yüz doksan iki Türk Lirası) tutarındaki bağlantı ücreti alınmayacak ve kendisine vergiler dahil 72
TL (yetmiş iki Türk Lirası) değerindeki 1 (bir) adet modem hediye edilecektir; eğer mevcut Abone iseler
aşağıdaki Tablo’da belirtilen ve Nearbuyme Bilgi Teknolojileri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. (“Sopsy”)
tarafından sunulan E-Ticaret paketleri içerisinde yanına (x) işareti koyarak tercih ettiği Paket’ten Taahhüt
Süresi boyunca her ay kampanyalı olan aylık ücreti ödeyerek yararlanabileceklerdir. Taahhüt Süresi’nin
bitiminden sonra Abone, mevcut Abone ise o zaman yürürlükte olan indirimsiz E-ticaret paket ücretlerini
ödeyerek E-Ticaret paketinden; yeni Abone ise o zaman yürürlükte olan (indirimsiz) internet ücretlerini ve
indirimsiz E-Ticaret paketi ücretlerini ödeyerek internet hizmetinden ve E-Ticaret paketinden
yararlanabilecektir.
Yeni Abone için Kampanya Kapsamındaki İnternet ve E-Ticaret Paketleri ve Abone’nin tercih ettiği İnternet
ve E-Ticaret Paketi:
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ULTRANET LİMİTSİZ 50GB

82 TL

50 TL

32 TL

29,90 TL

19,90 TL

10 TL 0,00 TL

69,90 TL

Fiber / Hiper Limitsiz 35 GB

80 TL

50 TL

30 TL

29,90 TL

19,90 TL

10 TL 0,00 TL

69,90 TL

ULTRANET LİMİTSİZ 75GB

85 TL

60 TL

25 TL

29,90 TL

19,90 TL

10 TL 0,00 TL

79,90 TL

Fiber / Hiper Limitsiz 75 GB

87 TL

60 TL

27 TL

29,90 TL

19,90 TL

10 TL 0,00 TL

79,90 TL

Fiber / Hiper Limitsiz 100GB

97 TL

70 TL

27 TL

29,90 TL

19,90 TL

10 TL 0,00 TL

89,90 TL

ULTRANET LİMİTSİZ 100GB

95 TL

66 TL

29 TL

29,90 TL

19,90 TL

10 TL 0,00 TL

85,90 TL
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Tablo’da belirtilen ücretlere tüm vergiler dahildir.
*Fiber/Hiper Limitsiz 100GB İnternet Paketi’nde Abone’nin Taahhüt Süresi boyunca ödeyeceği İnternet
Paketi ücreti Tablo’da belirtildiği şekildedir. Ancak, diğer internet paketlerinde olduğu gibi Abone
Fiber/Hiber Limitsiz 100 GB Paketi’nde de ücretsiz bağlantı ücreti, ücretsiz modem ve indirimli E-Ticaret
Paketi faydasından yararlanacağı için Kampanya bu Paket için de toplamda Abone lehine sonuç
doğurmaktadır.
Abone’nin yalın internet paketlerinden birisinin tercih edilmesi durumunda 24 aylık Taahhüt Süresi
boyunca Yalın İnternet Hizmeti Aylık Erişim Ücreti olarak 18 TL faturaya ayrıca Abone’ye yansıtılacaktır.
Yalın İnternet hizmeti başvurusunda sabit telefon hattı veya internet hizmeti aboneliği olmayan yeni
Abone’den bir defaya mahsus olmak üzere 10 TL devre hazırlama ücreti alınır.
Mevcut Abone için Kampanya Kapsamındaki E-Ticaret Paketi:
Paket

Taahhütsüz Paket Fiyatı

Müşterinin Ödeyeceği
Ücret (İnternet+Eticaret)

E-Ticaret Paketi

29,90 TL

22,90 TL

Aylık İndirim Tutarı
7,00 TL

İşbu Kampanya Taahhütnamesi’nde kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere, İŞLETMECİ
tarafından Abone adına düzenlenecek Abone faturasına yansıtılacaktır.
2- Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını isterse, Taahhüt
Süresi, hattın dondurulduğu süre kadar uzar ve Abone, hattının dondurulduğu dönemde Kampanya faydasını
kullanamaz; Kampanya faydasını hattın açıldığı tarihten sonra, kalan taahhüt süresi gözetilerek ve işbu
Taahhütname’deki kurallara göre kullanabilir. Uzayan Taahhüt Süresi’nin bitiminden önce Abone
Kampanya’dan çıkar/(Abone’den kaynaklı bir sebeple) çıkarılırsa, 4. maddede belirtildiği şekilde Sağlanan
Fayda’dan ve Kalan Ay Faydası’ndan düşük olan tutar Abone’ye yansıtılır.
3-İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten yararlandığı
veya hizmetin nakledildiği yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle hizmetin iptal edilmesi durumunda
Abone’den yeni Abone ise E-Ticaret Paket ücretinde ve internet paket ücretinde sağlanan indirimler ve
alınmayan bağlantı ücreti ; mevcut Abone ise E-Ticaret Paket ücretinde sağlanan indirimler talep edilmeyecek
ve fakat Abone iptal tarihinden itibaren E-Ticaret Paketi’nden ve internet hizmetinden yararlanamayacaktır.
Ancak, modemin mülkiyetine sahip olması nedeniyle Abone, şayet (Fiber/Hiber Limitsiz 100GB İnternet
Paketi dışında bir pakette) yeni Abone olarak Kampanya’dan faydalandı ise Kampanya kapsamında kendisine
hediye edilen modem ücreti (vergiler dahil 72 TL) ile kalan Taahhüt Süresi için ödeyeceği indirimli E-Ticaret
Paketi ücreti toplamı +İŞLETMECİ indirimli internet paketi toplamından hangisi düşükse o meblağı; şayet
Fiber/Hiber Limitsiz 100GB İnternet Paketi’nde yeni Abone olarak Kampanya’dan faydalandı ise Kampanya
kapsamında kendisine hediye edilen modemin ücreti (vergiler dahil 72 TL) ile kalan Taahhüt Süresi için
ödeyeceği indirimli E-Ticaret Paketi ücreti toplamı +İŞLETMECİ internet paketi toplamından hangisi düşükse
o meblağı İŞLETMECİ’ye ödemekle yükümlü olacaktır.
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4- Abone’nin, 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan çıkmak istemesi,
Kampanya kapsamındaki internet hattını iptal ettirmek istemesi, Kampanya kapsamındaki internet hattın
Abone’den kaynaklı bir sebeple İŞLETEMECİ tarafından iptal edilmesi, Kampanyalı indirimli aylık paket
ücretlerini ödememesi, Kampanya kapsamı dışında bir tarife paketine veya Kampanya’ya başvuru
tarihinde tercih ettiği tarife paketinin ücret olarak altında olan bir tarife paketine geçiş yapmak istemesi,
Abonelik Sözleşmesi’ni feshetmesi veya Abone’den kaynaklı bir sebeple İŞLETMECİ tarafından Abonelik
Sözlemesi’nin feshedilmesi durumunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013
tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK- THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”)
uyarınca, Abone, eğer (Fiber/Hiber Limitsiz 100GB İnternet Paketi dışındaki bir pakette) yeni Abone olarak
Kampanya’ya katıldı ise ihlal tarihine kadar Kampanya kapsamında kendisine E-Ticaret Paketi’nin aylık
ücretinde sağlanmış olan indirim tutarları + internet paket ücretinde sağlanmış olan indirim tutarları* +
kendisinden alınmayan bağlantı ücreti (192 TL) tutarı + kendisine hediye edilen modemin ücreti (vergiler
dahil 72 TL) toplamı (“Sağlanan “Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi’nde ödeyeceği indirimli E-Ticaret Paketi
ücreti toplamı +İŞLETMECİ’nin indirimli internet paketi ücreti toplamından (“Kalan Ay Faydası”) hangisi
düşükse o meblağı (ve Sağlanan Fayda’nın/Kalan Aylar Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda
ayrıca T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm
fer’ilerini); şayet mevcut Abone olarak Kampanya’ya dahil oldu ise ihlal tarihine kadar Kampanya
kapsamında kendisine E-Ticaret Paketi’nin aylık ücretinde sağlanmış olan indirim tutarları toplamı
(“Sağlanan “Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi açısından ödeyeceği indirimli E-Ticaret Paketi ücreti toplamı+
İŞLETMECİ internet paketi ücreti
toplamından (“Kalan Ay Faydası”) hangisi düşükse o meblağı (ve
Sağlanan Fayda’nın/Kalan Aylar Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda ayrıca T.C. Merkez
Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ilerini) ilk
talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın İŞLETMECİ’nin belirteceği süre içerisinde
(İŞLETMECİ tarafından ayrı olarak böyle bir süre belirtilmedi ise adına düzenlenen ve Kampanya’dan
ayrıldığı tarihi takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar) İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili
rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, ABONE, Kampanya kapsamındaki internet faydası
ve E-Ticaret Paketi’nden yararlanma hakkı sona erer.
(*Abone, eğer Fiber/Hiber Limitsiz 100GB İnternet Paketi’nde yeni Abone olarak Kampanya’ya katıldı ise
ihlal tarihine kadar Kampanya kapsamında kendisine E-Ticaret Paketi’nin aylık ücretinde sağlanmış olan
indirim tutarları + kendisinden alınmayan bağlantı ücreti (192 TL) tutarı + kendisine hediye edilen modemin
ücreti (vergiler dahil 72 TL) toplamı (“Sağlanan “Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi’nde ödeyeceği indirimli
E-Ticaret Paketi ücreti toplamı +İŞLETMECİ internet paketi toplamından (“Kalan Ay Faydası”) hangisi
düşükse o meblağı (ve Sağlanan Fayda’nın/Kalan Aylar Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda
ayrıca T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil
tüm fer’ilerini) ilk talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın İŞLETMECİ’nin
belirteceği süre içerisinde (İŞLETMECİ tarafından ayrı olarak böyle bir süre belirtilmedi ise adına
düzenlenen ve Kampanya’dan ayrıldığı tarihi takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar)
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, ABONE,
Kampanya kapsamındaki internet faydası ve E-Ticaret Paketi’nden yararlanma hakkı sona erer. )
Abone’nin 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi dolmadan, internet hizmetine yönelik herhangi bir ihlali
olmaksızın ve internet aboneliğine devam ederek, E-Ticaret Paketi aboneliğinden vazgeçmesi durumunda,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve
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20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca, Abone, ihlal tarihine kadar
Kampanya kapsamında kendisine E-Ticaret Paketi’nin aylık ücretinde sağlanmış olan indirim tutarları
toplamı (“Sağlanan “Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi açısından ödeyeceği indirimli E-Ticaret Paketi ücreti
toplamı toplamından (“Kalan Ay Faydası”) hangisi düşükse o meblağı (ve Sağlanan Fayda’nın/Kalan Aylar
Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda ayrıca T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için
uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ilerini) ilk talepte, defaten, herhangi bir hüküm
ihdasına gerek kalmaksızın İŞLETMECİ’nin belirteceği süre içerisinde (İŞLETMECİ tarafından ayrı olarak
böyle bir süre belirtilmedi ise adına düzenlenen ve Kampanya’dan ayrıldığı tarihi takip eden ilk faturanın
ödenmesi gereken tarihe kadar) İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt
eder. Bu durumda, ABONE, Kampanya kapsamındaki internet faydasında yararlanmaya devam eder;
ancak E-Ticaret Paketi’nden yararlanma hakkı sona erer.
Abone, Kampanya kapsamında İŞLETMECİ’ nin Sopsy tarafından sunulan Eticaret Paketi kapsamında tek
yükümlülüğünün, Sopsy tarafından Abone’ye sağlanacak ETicaret Paketi bedelinin taksitler halinde
abonelik faturasına yansıtmak olduğunu, ETicaret Paketi’nin Abone ile Sopsy arasındaki hukuki ilişkiye
binaen Abone’ye sağlanacak olduğunu, İŞLETMECİ’ nin hiçbir suretle Abone ile Sopsy arasındaki hukuki
ilişkiye taraf olmadığını kabul ve beyan eder.

6-Abone, Kampanya koşullarına ve kampanya dahilindeki internet hizmet tarifeleri, bağlantı ücreti, geçiş
ücreti ve kota aşım ile ilgili bilgilere 444 5 444 telefon numarası veya www.turktelekom.com.tr’den
ulaşabilecektir. Abone, ayrıca E-Ticaret Paketi’nin online olarak kurulumu için gerekli işlemleri yapmakla
yükümlüdür. Abone ETicaret Paketi Hizmeti’ nden kaynaklanan her türlü sorun ve şikayetlerini ise Sopsy’
e ait olan 444 56 50 numaralı çağrı merkezine veya Sopsy’ nin aşağıdaki iletişim adresine iletecektir.

Nerabuyme ( Sopsy)
Adres: Mumhane Cad, İkizler İş Hanı, No:42 Daire:2 Karaköy/İstanbul
Telefon: 444 56 50
Email: destek@sopsy.com
Abone, Kampanya kapsamında yararlandığı ETicaret Paketi Hizmeti nedeniyle bilgilendirme de dahil ve
fakat bununla sınırlı olmaksızın her türlü talep ve şikayetinin muhatabının, Sopsy olduğunu ve hizmet ile
ilgili yaşayacağı
ihtilaflardan hiçbir şekilde İŞLETMECİ’ nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İŞLETMECİ’ nin Kampanya kapsamında Sopsy tarafından sunulmakta olan ETicaret Paketi Hizmeti’ne ilişkin
bedellerin aylık taksitlerle sunuyor durumunda olması hiç bir şekilde; ETicaret Paketi hizmetini sunan veya
aracısı sıfatına haiz olduğu anlamına gelmeyecek ve bu şekilde yorumlanmayacaktır. İşbu Kampanya ile ilgili
hiç bir durum, Sopsy’ nin Aboneye karşı olan hak ve yükümlülükleri ile ilgili İŞLETMECİ’ nin Sopsy ile
müteselsilen sorumlu olduğu anlamına gelmeyecektir.
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7-İşbu Taahhütname’de yer almayan hususlarda İŞLETMECİ Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.
8- Abone Kampanya’dan vazgeçme veya Kampanya kapsamındaki hattının aboneliğini sona erdirmeye
yönelik talebini yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde
belirtilen diğer usullerle İŞLETMECİ’ye iletmekle yükümlüdür.
9- İŞLETMECİ, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya şartlarında
yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu değişiklikler, İŞLETMECİ tarafından
www.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden
önce mevzuata uygun olarak Abone’lere duyurulur. Bu durumda, Abone, İŞLETMECİ tarafından bu yolla
yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz. Kampanya’nın Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından herhangi bir nedenle Kampanya Başvuru Süresi veya Taahhüt Süresi
tamamlanmadan önceki bir süreçte tamamen uygulamadan kaldırılması durumunda, Abone’den yeni Abone
ise E-Ticaret Paket ücretinde ve internet paket ücretinde sağlanan indirimler ve alınmamış olan bağlantı
ücreti ; mevcut Abone ise E-Ticaret Paket ücretinde sağlanan indirimler talep edilmeyecek ve fakat Abone
iptal tarihinden itibaren E-Ticaret Paketi’nden ve internet hizmetinden yararlanamayacaktır. Ancak,
modemin mülkiyetine sahip olması nedeniyle Abone, şayet (Fiber/Hiber Limitsiz 100GB İnternet Paketi
dışında bir pakette) yeni Abone olarak Kampanya’dan faydalandı ise Kampanya kapsamında kendisine
hediye edilen modem ücreti (vergiler dahil 72 TL) ile kalan Taahhüt Süresi için ödeyeceği indirimli E-Ticaret
Paketi ücreti toplamı +İŞLETMECİ indirimli internet paketi toplamından hangisi düşükse o meblağı; şayet
Fiber/Hiber Limitsiz 100GB İnternet Paketi’nde yeni Abone olarak Kampanya’dan faydalandı ise Kampanya
kapsamında kendisine hediye edilen modemin ücreti (vergiler dahil 72 TL) ile kalan Taahhüt Süresi için
ödeyeceği indirimli E-Ticaret Paketi ücreti toplamı +İŞLETMECİ internet paketi toplamından hangisi düşükse
o meblağı İŞLETMECİ’ye ödemekle yükümlü olacaktır.
10- HİZMET’in sunumu sırasında ABONE’ye ait TCKN/VKN, YETKİLİ Kişi Adı-Soyadı, GSM numarası, e-posta
adresi, İl bilgisi ve başvuru tarihi bilgilerinin Sopsy ve iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve süreç içerisinde ilave
faydaların sunulmasında İŞLETMECİ’nin işbirliği yapacağı T. Garanti Bankası A.Ş., (n11.com’un sahibi) Doğuş
Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., (sahibinden.com’un sahibi) Sahibinden Bilgi Teknolojileri
Paz. Ve Tic. A.Ş., (hepsiburada.com’un sahibi) D-Market Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş., (gittigidiyor.com’un
sahibi) Gitti Gidiyor Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. ve MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. ile
paylaşılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda, ABONE, işbu Form’u imzalayarak HİZMET’ten
yararlandığı süre boyunca geçerli olacak şekilde, işbu bent hükmünde belirtilen bilgilerinin işbu bentte unvanı
belirtilen firmalar ile paylaşılmasına ve firmanın yurtdışında olması durumunda yurtdışına çıkarılmasına onay
vermiştir.
11-İşbu Taaahhütname, bir aslı İŞLETMECİ’de kalacak; diğer aslı Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
Yukarıdaki tüm hükümleri okudum kabul ediyorum.
İletişim bilgilerim kullanılarak TTNET A.Ş. tarafından hizmetlerin, ürünlerin, kampanyaların ve
tekliflerin pazarlanması ve tanıtımı amaçlı haberleşme yapılmasına izim vermiyorum.
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KİŞİSEL VERİ İZNİ (*)
Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle
aşağıda belirtilen izni verebilirsiniz.
Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin sunulabilmesi amacıyla,
yasalara uygun şekilde aboneliğim(iz) süresince abonelik, konum ve kullanım bilgilerim(iz)in Türk
Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş., ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kullanılmasına ve bu şirketler
arasında paylaşılmasına izin veriyorum.
* Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak geri alabilirsiniz

Tarih:
Abone Adı/Unvanı:

Yetkili Kişi Bilgileri:
Ad-Soyad:

Abone/ Yetkili Kişi İmza

444 5 444 | turktelekom.com.tr

