ESNAFA ÖZEL FIRSAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) Esnafa Özel Fırsat Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu
Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı,
GENEL ŞARTLAR
1. Kampanya’dan faydalanmak için Esnafa Özel 1000 veya Esnafa Özel 2000 Tarifelerinden birine
(“Tarife”) yeni hat tesisi, numara taşıma, faturasızdan faturalıya geçiş yolu ile geçmek veya bu
Tarifelerde mevcut aboneliğimizin bulunması şartıyla, işbu Taahhütname’nin 1. no'lu Ek'inde
numarası belirtilen hatlarımızı Tarife ile aşağıda belirtilen şartlar kapsamında 12 ay süre (“Taahhüt
Süresi”) ile faturalı sistem kapsamında kullanmayı taahhüt ettiğimi(zi);

Esnafa Özel 1000 Tarifesi

Esnafa Özel 2000 Tarifesi

Numara taşıma, yeni hat
tesisi, faturasızdan faturalıya
geçiş yolu ile tarifeye kayıt
olan aboneler için geçerli 12
ay taahhütlü ücret:

19 TL

29 TL

Mevcut aboneler için geçerli
12 ay taahhütlü ücret:

25 TL

35 TL

2. Söz konusu Tarife içeriği ile taahhütlü/indirimli ve indirimsiz tutarlarının Özel Şartlar’da yer aldığını,
3. Taahhüt Süresi’nden önce;
-

1. No.lu ekte yer alan hatlarımızdan bir ya da birkaçını haberleşmeye kapatmamız ve/veya
aboneliğimizi sona erdirmemiz,

-

AVEA tarafından 1 no.lu ekte yer alan hatlarımızdan birini ya da aboneliğimizin sona
erdirilmesine sebebiyet vermemiz,

-

Hatlarımızdan en az birinin Tarife’sini değiştirmemiz,

-

Hatlarımızdan en az birini üçüncü bir tarafa devretmemiz,

-

Hatlarımızdan en az birini başka işletmeciye mız ve/veya faturasız sisteme geçirmemiz,

Yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimizi
herhangi bir sebeple ihlal etmemiz (Taahhüdün İhlali) durumunda Kampanya ile tarafımıza sağlanan
haklardan yararlanamayacağımızı, ilgili hat/hatlar bakımından cayma bedeli olarak Taahhüdün İhlal
tarihine kadar sağlanan indirim tutarları toplamı hesap edilerek (“Sağlanan Fayda”) bu tutarın
Taahhüt Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz
tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin (“Kalan Aylar Faydası”) toplamının kıyas edilerek, bunlar
arasından düşük olanın AVEA tarafından son faturama yansıtılacağını ve söz konusu tutarı
ödeyeceğimi;
4. Taahhüt Süresi’nin sona ermesinin ardından servis bedellerinin AVEA’ya başka bir tarifeye geçmek
istediğimi bildirmemem halinde indirimsiz bedeller üzerinden Tarifeden yararlanmaya devam
edeceğimi, AVEA’Nın Taahhüt Süresinden sonra ve/veya herhangi bir surette sonlanmasını takiben
Tarife indirimsiz bedelini değiştirme hakkına sahip olduğunu, Tarifeler kapsamında sağlanan ses
ve data limitlerinin aynı fatura dönemi içerisinde aşılması halinde Özel şartlarda yer alan aşım

bedellerinin faturama yansıtılacağını, tabloda yer alan fiyatlara KDV ve ÖİV’nin dahil olduğunu;
bildiğimizi, Kampanya’dan ancak bu şartlar kapsamında yararlanabileceğimi kabul ettiğimizi,
…………..…… tarihinde imzaladığımız işbu Taahütname’nin 1 (bir) asıl nüshasının AVEA’da
kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı beyan ve taahhüt ederiz.

ÖZEL ŞARTLAR:
Esnafa Özel 1000
Tarifesi

Esnafa Özel 2000
Tarifesi

30 TL

40 TL

19 TL

29 TL

Tarife İndirim Kampanyası ile 12
Ay Taahhütlü Ücret
(Mevcut Avea abonesi olup
taahhüt verenaboneler için
geçerlidir.)

25 TL

35 TL

Tarife İçeriği

Avealı Esnaflarla
Limitsiz Konuşma
1000 Heryöne dakika
1 GB İnternet

Avealı Esnaflarla
Limitsiz Konuşma
2000 Heryöne dakika
2 GB İnternet

Aylık Tarife Sabit Ücreti
Tarife İndirim Kampanyası ile 12
Ay Taahhütlü Ücret (Numara
taşıma, yeni hat aktivasyonu veya
faturasızdan faturalıya geçiş yolu
tarifeye gelen ve taahhüt veren
aboneler için geçerlidir.)

Tercih edilen tarifeyi işaretleyiniz

TARİFE BİLGİLERİ
-

-

Esnaf Tarifeleri’ne İlişkin Bilgiler;
Tarife kapsamında sunulan grup içi limitsiz konuşma; tüm Esnaf ve Uzman Tarifeleri arasında
yapılan görüşmeleri kapsamaktadır.
Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikaların aşılması durumunda yurt içi her yöne konuşma
60 Kr/dk ile ücretlendirilecektir.
Tarifeler kapsamında sunulan internet kullanım hakkı tükendiğinde, her 100 MB için 6 TL
yansıtılacaktır. Bir fatura dönemi içerisinde maksimum 50 TL ücret yansıtılacak, bu ücrete
ulaşan abonelerin internet erişimi hızı ilgili fatura dönemi sonuna kadar 1 kbps'a düşürülecek
ve ek ücretlendirme yapılmayacaktır.
SMS kullanımı yapıldığı durumda yurtiçi her yöne SMS, 60 Kr/SMS olarak ücretlendirilecektir.

-

-

-

-

Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar, yurtiçi olmak şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer
operatörler ve Avea ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeciler yönlerini kapsamaktadır.
Söz konusu dakikalar KKTC, yurt dışı, web ve wap kullanımları kapsamamakta; 444 ile başlayan
ve 1 ile başlayan 3 haneli numaralar yönüne doğru yapılan aramaları kapsamaktadır. Tarifedeki
her yöne dakikalar tüketildiğinde 444 ile başlayan aramalar sabit hat yönü dakika fiyatıyla
ücretlendirilmektedir.
Yurt içinde Avea hatlarından yapılan 550 Avea Müşteri Hizmetleri aramaları, görüşme başına 60
Kr olarak ücretlendirilecektir.
Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan ücretsiz dakikalar ilgili fatura dönemi sonunda
silinecektir. Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, tarife
kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika kullanım haklarının kalan kısmını kullanamayacaklardır.
Sunulan ücretsiz dakika kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
Esnafa Özel 1000 ve Esnafa Özel 2000 tarifelerindeki müşterilerimiz kurumsal faturalı ya da
faturasız müşterilere sunulmakta olan diğer konuşma, mesajlaşma ve cepten internet paketlerini
satın alınamayacak, sadece tarifeye özel sunulan ek SMS ve internet paketlerini satın
alabileceklerdir.
Esnafa Özel 1000 ve Esnafa Özel 2000 Tarifeleri'nden birinde olup, kampanyaya kayıt olan
abonelerin, esnaf ve uzman tarifeleri arasından daha yüksek ücretli bir tarifeye geçiş durumunda,
hattın taahhüdü ve indirimi devam edecektir.

EKLER:
EK 1: Kimlik Fotokopisi
EK 2: Kampanyaya dahil edilecek Numaralar
EK 3: İmza Sirküleri (Kurumsal Müşteriler için)
Kurumsal Müşteriler için;
Tarih:
Şirket Ünvanı:
Şirket V.D ve V.no:
Şirket Yetkilisi İsmi ve Ünvanı;
İmza :
Kampanyaya Dahil Edilecek Numaralar;

