NOKTADAN NOKTAYA G.SHDSL'DE AVANTAJ KAMPANYASI
KOŞULLARI VE 12 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ
KAMPANYA KOŞULLARI:
İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar’ın ve Taahhütname’nin ayrılmaz
bir eki konumundaki Devre Listesi’nde (“Liste”) yer alan, Abone’nin/İşletmeci’nin
Kampanya’ya dâhil etmek istediği ve Kampanya koşullarına uyan, hizmet numarası,
mevcut hızı ve Kampanya’ya başvuru tarihi bilgileri/özellikleri belirtilen her bir NN
G.SHDSL devresi için ayrı ayrı hüküm ifade edecektir. Liste, işbu Koşullar’ın ve
Taahhütname’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Liste’deki bir Devre’nin Kampanya dışına
çıkması halinde bu durum, Liste’deki diğer Devre’leri etkilemeyecek, diğer Devre’ler
açısından işbu Koşullar ve Taahhütname geçerliliğini korumaya devam edecektir.
Liste, Abone/İşletmeci tarafından imzalanacak ve imzalı bir sureti (imza tarihini de
içerecek şekilde) Abone’ye/İşletmeci’ye verilecektir. Kampanya’ya başvuru süresince
Abone’nin/İşletmeci’nin talebi doğrultusunda Liste’de eklemeler veya Taahhüt Süresi
boyunca abonelik iptali/sözleşme feshi gibi nedenlerle Liste’de iptaller
yapılabilecektir. Ekleme ve iptallere ilişkin değişiklik talebini içeren her bir başvuru
talebi ve bu talebi içeren dilekçe/form işbu Koşullar’ın ve Taahhütname’nin eki
konumundadır. Bu başvurular sonucunda veya abonelik iptali/sözleşme feshi gibi
durumların meydana gelmesi halinde Liste’de de gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
Liste’nin değişiklikler sonucunda güncellenmiş her hali de işbu Koşullar’ın ve
Taahhütname’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
İşbu Koşullar’da ve Taahhütname’de geçen “Devre” ibaresi Liste’de yer alan tüm
Devre’leri ayrı ayrı ifade etmek üzere kullanılmaktadır. İşbu Koşullar ve Taahhütname
her bir Devre açısından, Devre’nin Liste’de belirtilen özellikleri gözetilerek uygulama
alanı bulacaktır.
1. xDSL şebekesi üzerinden sağlanan 128 Kbit/s, 256 Kbit/s, 512 Kbit/s, 1 Mbit/s ya da
2 Mbit/s hızında NN G.SHDSL hizmetinin Abone/İşletmeci tarafından halihazırda
alınıyor olması, 01.08.2015-31.10.2015 tarihleri arasında başvuruda bulunulması ve
Kampanya’ya başvuru tarihinden itibaren (bu tarih ilgili Devre açısından
Taahhütname’nin imzalandığı/Taahhütname’nin geçerli olmaya başladığı tarih
olarak değerlendirilecektir.) 12 (oniki) ay (“Taahhüt Süresi”) boyunca Türk Telekom
abonesi olarak kalma taahhüdünün verilmesi ve Taahhüt Süresi tamamlanmadan
önce Kampanya’dan herhangi bir nedenle çıkması durumunda, işbu Katılım

Koşulları’nda belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret’i tek seferde Türk Telekom’a
ödemeyi taahhüt etmesi koşuluyla Abone’ye/İşletmeci’ye ait devrenin hızı herhangi bir
ek ücret alınmaksızın Türk Telekom tarafından teknik imkanlar dahilinde 2 (iki) katına
çıkarılacak, Abone/İşletmeci, mücbir sebep halleri ve umulmayan haller hariç olmak üzere
Taahhüt Süresi boyunca artırılmış hız üzerinden NN G.SHDSL hizmetinden yararlanacak ve
Taahhüt Süresi boyunca hız artırımı yapılmadan önceki hıza ait aylık kira ücretlerini
ödeyecektir.
2. Abone’nin/İşletmeci’nin başvurusu üzerine devresinin hızı Türk Telekom’a ait ağ yönetim
sistemleri aracılığıyla 2 (iki) katına çıkarılmış olmasına rağmen mesafe, ankastre vs.
kaynaklı nedenlerle Abone’nin/İşletmeci’nin, hız artırımı yapılmadan önceki hızın tam
olarak 2 (iki) katı kapasitesinde hizmetten yararlanamaması durumunda Türk Telekom’un
herhangi

bir

sorumluluğu

olmayacaktır.

İşbu

maddede

belirtilen

nedenlerle,

Abone’nin/İşletmeci’nin talebine istinaden yapılan hız artırımı sonucunda devre hızının tam
olarak 2(iki) katına çıkamaması durumunda (örneğin, 1 Mbit/s devreden yararlanan bir
Abone’nin/İşletmeci’nin hız artırımı talebinde bulunması, hızın 2 Mbit/s’e çıkamaması ve
fakat 1.5 Mbit/s çıkması durumu gibi), Abone/İşletmeci bu durumu bilerek Kampanya’ya
dahil olmak isterse ve (Taahhütname’nin yanında) bu iradesini gösterir belgeyi imzalarsa, o
taktirde işbu Koşullar ve Taahhütname hükümleri aynen uygulama alanı bulur.
3. Devre hızı 2 (iki) katına çıkarılan Abone’ye/İşletmeci’ye, Taahhüt Süresi boyunca hız
artırımı yapılmadan önceki hıza ait aylık kira ücretleri tahakkuk ettirilmeye devam
edilecektir. Hız artırımı işlemi için, Abone’ye/İşletmeci’ye devre hazırlama ücreti ve (olağan
durumda bağlantı ücretinin alınması gereken hız artırımlarında da ayrıca) bağlantı ücreti
tahakkuk ettirilmeyecektir. Abone/İşletmeci, kendisine tahakkuk ettirilen aylık
kullanım ücretlerini tam olarak ve zamanında ödemekle yükümlüdür.
4. Abone’ye/İşletmeci’ye ait devrenin Taahhüt Süresi dolmadan Abone/İşletmeci
tarafından iptal edilmesi, aboneliğinin sona ermesi veya Abone’den/İşletmeci’den
kaynaklı bir sebeple Türk Telekom tarafından

iptal edilmesi,

durumunda, hız

artırımının gerçekleştiği tarih ile devrenin iptal olduğu/aboneliğin sona erdiği tarih

arasındaki süre zarfında Abone’den/işletmeci’den alınmayan ücretler (yapılan hız
artırımı sonucunda ilgili dönem/dönemlere ait tarifede yeni hıza tekabül eden
ücretle Abone’nin/İşletmeci’nin ödemeye devam ettiği ücret arasındaki fark) (“aylık
kullanım ücreti farkı”) Abone’den/İşletmeci’den tahsil edilecektir. Bununla birlikte,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DKTHD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul
Kararı”)

uyarınca,

Taahhüt

Süresi

tamamlanmadan

Abone’nin

Kampanya

kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı
tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan Taahhüt
Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği NN G.SHDSL Hizmeti Tarife
Paketi’nin tahakkuk etmemiş aylık ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”),
Abone’nin Kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı aylık
kullanım ücreti farkı toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması
durumunda, Abone, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil,
Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür*.
(* Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya
iptal edilmesi durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı
isteme hakkını saklı tutar.)
5. Kampanya kapsamında hız artırımı gerçekleştirilen devrenin Abone/İşletmeci talebi
üzerine,

hız

artırımı

yapılmadan

önceki

hızına

düşürülmesi

durumunda,

Abone/İşletmeci isterse, taahhüt altında kalmaya devam edebilecektir. Bu durumda,
Abone/İşletmeci, hız artırımı yapılmadan önceki hızın yürürlükteki tarifesi
üzerinden hesaplanacak ücretleri ödemeye devam edecek ve Abone’nin/İşletmeci’nin
Taahhüt Süresi’ne uyması koşuluyla, işbu Koşullar’ın (artırılan hıza göre- yani, devre
hızının 2 Mbit/s’den 4 Mbit/s’e çıkarılmış olması veya Kampanya kapsamındaki diğer
hız artırımlarının gerçekleşmesi durumuna göre) 4 üncü veya 7 inci maddesi hükmü
uygulama alanı bulmayacaktır.
Buna karşılık, hız artırımı yapıldıktan sonra devre hızı önceki hıza düşürülen
devrenin Taahhüt Süresi dolmadan herhangi bir nedenle iptal olması/aboneliğin

sona ermesi durumunda, hız artırımının gerçekleştiği tarih ile devre hızının hız
artırımı yapılmadan önceki hızına düşürüldüğü tarih arasındaki süre zarfında
Abone’den/İşletmeci’den alınmayan ücretler (yapılan hız artırımı sonucunda ilgili
dönem/dönemlere

ait

tarifede

yeni

hıza

tekabül

eden

ücretle

Abone’nin/İşletmeci’nin ödemeye devam ettiği ücret arasındaki fark) (“aylık
kullanım ücreti farkı”), Abone’den/İşletmeci’den tahsil edilecektir.
6. Kampanya kapsamındaki devrenin hız artırımı yapıldıktan sonraki hızının bir önceki
hızdan daha aşağı bir hıza düşürülmesi durumunda ise işbu Koşullar’ın (artırılan
hıza göre1) 4 üncü veya 7 inci maddesi hükmü uygulanacaktır.
7. Abone’ye/İşletmeci’ye ait devre hızının 2 Mbit/s’den 4 Mbit/s’e çıkarılmış olması ve
devrenin Taahhüt Süresi dolmadan herhangi bir nedenle iptal olması/aboneliğin
sona ermesi durumunda, hız artırımının gerçekleştirildiği tarih ile devrenin iptal
olduğu/aboneliğin sona erdiği tarih arasındaki süre zarfında alınmayan ücretler, 2
Mbit/s’in ilgili dönemdeki tarifesinin iki katı ile 2 Mbit/s tarifesi arasındaki farkın
hesaplanması suretiyle tahsil edilecektir.
8. Kampanya kapsamında devre hızı 2 (iki) katına çıkarılan Abone’nin/İşletmeci’nin, kalan
Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya dahilindeki hızlar için iki veya daha fazla kez hız
artırımı başvurusunda bulunması (örneğin; hızı 128 Kbit/s olan devrenin hızını 256
Kbit/s’ye daha sonra 512 Kbit/s’ye çıkarmak istemesi veya bununla da yetinmeyip 512
Kbit/s’ye çıkan devrenin hızını 1 Mbit/s’ye çıkarmak istemesi) durumunda, taahhüdünde
bir değişiklik olmaksızın kalan Taahhüt Süresi boyunca talep ettiği (en son) hızın bir
kademe altında yer alan hıza tekabül eden aylık ücreti ödemesi söz konusu olacaktır.
Abone’nin/İşletmeci’nin Taahhüt Süresi içerisinde hızının bir önceki hıza düşürülmesini
talep etmesi ve Abone’nin/İşletmeci’nin taahhüt altında kalmaya devam etmek istemesi
durumunda (örneğin, Taahhüt Süresi içerisinde yapmış olduğu üç hız artırım talebi
sonucunda hızı 1 Mbit/s’ye çıkan Abone’nin/İşletmeci’nin hızını 512 Kbit/s’ye düşürmek
istemesi durumunda) işbu Koşullar’ın 5 inci maddesi uygulama alanı bulacaktır.
1

Bu ifadenin ne anlama geldiği işbu Koşullar’ın 5 inci maddesinde açıklanmıştır.

Abone’nin/İşletmeci’nin hızını bir önceki hızdan daha aşağı bir hıza düşürmesi durumunda
(örneğin; Taahhüt süresi içerisinde yapmış olduğu üç hız artırım talebi sonucunda hızı 1
Mbit/s’ye çıkan Abone’nin/İşletmeci’nin hızını 256 Kbit/s’ye düşürmek istemesi
durumunda) ise işbu Koşullar’ın (artırılan hıza göre2) 4 üncü veya 7 inci maddesi hükmü
uygulanacaktır.
İşbu maddenin birinci fıkrası uyarınca, Abone’nin/İşletmeci’nin Taahhüt Süresi içerisinde
yaptığı başvuru sonucunda hızı birden çok kez artırılan devrenin Taahhüt Süresi dolmadan
herhangi bir nedenle iptal olması durumunda, (artırılan hıza göre3) işbu Koşullar’ın 4 üncü
veya 7 inci maddesinde yer alan hükümlere göre işlem yapılacaktır.

9. Taahhüt Süresi dolduktan sonra Abone’ye/İşletmeci’ye ait devre, Taahhüt Süresi’nin
sona erdiği tarihteki hıza ait yürürlükteki tarife üzerinden ücretlendirilmeye
başlayacaktır. Bu durumda Abone/İşletmeci kendisine tahakkuk ettirilen ücretleri tam
olarak ve zamanında ödemekle yükümlü olacaktır.
10. Yapılan hız artırımı sonucunda Abone’ye/İşletmeci’ye ait devre hızının 4 Mbit/s’e çıkmış
olması durumunda, Taahhüt Süresi’nin dolduğu tarihte Abone’ye/İşletmeci’ye ait devre hızı
otomatik olarak 2 Mbit/s’e düşürülecek ve Abone/İşletmeci 2 Mbit/s’in yürürlükteki aylık
kira ücretini ödemeye devam edecektir.
11. Abone/İşletmeci, Türk Telekom ile imzaladığı Noktadan Noktaya G.SHDSL hizmetine
ilişkin

Abonelik

Sözleşmesi’ni/Hizmet

Formu’nu

(ve

Çerçeve

Abonelik

Sözlşemesi’ni)/İşletmeci Sözleşmesi’ni ve Taahhütname’yi herhangi bir şekilde
kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyecektir. Aksi taktirde,
işbu Koşullar’ın (artırılan hıza göre4) 4 üncü veya 7 inci maddesi hükmü uygulama
alanı bulacaktır.

Bu ifadenin ne anlama geldiği işbu Koşullar’ın 5 inci maddesinde açıklanmıştır.
Bu ifadenin ne anlama geldiği işbu Koşullar’ın 5 inci maddesinde açıklanmıştır.
4 Bu ifadenin ne anlama geldiği işbu Koşullar’ın 5 inci maddesinde açıklanmıştır.
2
3

12. Abone’nin/İşletmeci’nin Kampanya kapsamında hız artırımı için başvuruda bulunduğu
devreye halihazırda perakende indirim ya da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na
yapılan bilgilendirme veya Kurum’dan alınan onay kapsamında özelliği olan protokollerle
(“özel protokol”) belirlenmiş herhangi bir indirimin uygulanıyor olması durumunda,
Abone/İşletmeci, hız artırımı yapılmadan önceki hıza ait indirimli ücreti ödemeye devam
edecektir. Bu durumda, Abone’nin/İşletmeci’nin 12 aylık Taahhüt Süresi’ne uyması
koşuluyla, işbu Koşullar’ın (artırılan hıza göre5) 4 üncü veya 7 inci maddesi hükmü
uygulama alanı bulmayacaktır. Abone’ye/İşletmeci’ye ait devrenin Taahhüt Süresi
dolmadan herhangi bir nedenle iptal olması/aboneliğin sona ermesi durumunda, hız
artırımının gerçekleştiği tarih ile devrenin iptal olduğu/aboneliğin sona erdiği tarih
arasındaki süre zarfında alınmayan ücretler (yapılan hız artırımı sonucunda ilgili
dönem/dönemlere

ait

tarifede

yeni

hıza

tekabül

eden

indirimli

ücretle

Abone’nin/İşletmeci’nin ödemeye devam ettiği indirimli ücret arasındaki fark)
(“indirimli aylık kullanım ücreti farkı”) Abone’den/İşletmeci’den tahsil edilecektir.
Abone’ye/İşletmeci’ye ait devre hızının 2 Mbit/s’den 4 Mbit/s’e çıkarılmış olması ve
devrenin Taahhüt Süresi dolmadan herhangi bir nedenle iptal olması/aboneliğin
sona ermesi durumunda ise, hız artırımının gerçekleştirildiği tarih ile devrenin iptal
olduğu/aboneliğin sona erdiği tarih arasındaki süre zarfında alınmayan ücretler
(“indirimli aylık kullanım ücreti farkı”) , 2 Mbit/s’in ilgili dönemdeki indirimli
tarifesinin iki katı ile 2 Mbit/s indirimli tarifesi arasındaki farkın hesaplanması
suretiyle tahsil edilecektir.
13. Abone/İşletmeci, Türk Telekom’dan almakta olduğu Noktadan Noktaya G.SHDSL hizmetini
Türkiye sınırları içerisinde bir başka yere naklini talep edebilme hakkına sahiptir.
Abone’nin/İşletmeci’nin, hız artırımının gerçekleştirilmesini müteakiben Taahhüt Süresi
içerisinde nakil talebinde bulunması durumunda, söz konusu talep teknik imkanlar
ölçüsünde karşılanacaktır.

5

Bu ifadenin ne anlama geldiği işbu Koşullar’ın5 inci maddesinde açıklanmıştır.

14. Nakil talep edilen yerde teknik imkansızlıklardan dolayı hizmetin Türk Telekom tarafından
sürekli olarak sağlanamıyor olması nedeniyle, Abone’nin/İşletmeci’nin Noktadan Noktaya
G.SHDSL aboneliğini iptal ettirmesi durumunda Abone’den/İşletmeci’den işbu Koşullar’ın 4
üncü ve 7 inci maddelerinde belirtilen ücretler alınmayacaktır.
15. Türk Telekom (İşletmeci açısından geçerli olmak üzere) , Kampanya’ya başvuru
süresince ve Taahhüt Süresi içerisinde tarifelerinde her türlü değişikliği yapma
hakkına sahiptir.
16. İşbu Koşullar’ın ve Taahhütname’nin imzalanmasından doğan başta damga vergisi
olmak üzere her türlü vergi ve diğer mali yükümlülükler (harç, resim, masraf vb.)
Liste kapsamında işbu Koşullara ve Taahhütname’ye dahil edilen her bir Devre
açısından ayrı ayrı olmak üzere Abone/İşletmeci tarafından karşılanacaktır.
Abone’nin kanun hükümleriyle muaf tutulduğu durumlarda ise ilgili vergi ve buna benzer
mali yükümlülük Türk Telekom tarafından karşılanacaktır.
17. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu
Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce
kaldırılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler,
Türk Telekom tarafından www.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve
mevzuat

gereği

yapılması

gereken

diğer

bildirim

yöntemleri

vasıtasıyla

Abone’lerine/İşletmeci’lere duyurulur. Bu durumda, Abone/İşletmeci, Türk Telekom
tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda
bulunamaz. Kampanya’nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından herhangi bir
nedenle Kampanya süresi veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte tamamen
uygulamadan kaldırılması durumunda, Abone’den/İşletmeci’den işbu Koşullar’ın 4 üncü ve
7 inci maddelerinde belirtilen ücretler alınmayacaktır.
18. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşullar’ın 4.
bent hükmünde söz edilen Kurul Kararları; daha sonrasında ise Kurul Kararları’na aykırı
olmayacak şekilde Abone’nin/İşletmeci’nin, Türk Telekom ile imzaladığı Noktadan Noktaya

G.SHDSL hizmetine ilişkin Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nun (ve Çerçeve Abonelik
Sözlşemesi’ni)/İşletmeci Sözleşmesi’nin bütün hükümleri, İşbu Katılım Koşulları ve
Taahhütname’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.
19. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi aslı Türk Telekom’da kalacak, “aslı
gibidir” şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone’ye/İşletmeci’ye verilecek şekilde
düzenlenmiştir.
TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen Kampanya Koşulları’nı okuduğumu ve aynen kabul ettiğimi, işbu
Taahhütname’nin Ek’te yer alan (ve zaman içerisindeki yapılacak güncellemeleri de içerecek
şekilde) Devre Listesi’ndeki tüm devreler için ayrı ayrı hüküm ifade edeceğini, Şirketinizden
almakta olduğum Noktadan Noktaya G.SHDSL hizmeti kapsamında Ek’teki Devre Listesi’nde
belirtilen Kbit/s hızda çalışan Devre’min/Devrelerimin hızının, talebim üzerine Şirketiniz
tarafından iki katına çıkarılmış olduğunu, ilgili Devre’ye ilişkin olarak Devre Listesi’nde
belirtilen Kampanya Başvuru Tarihi itibariyle, 12 aylık Taahhüt Süresi boyunca Kampanya
Koşulları’nın ve işbu Taahhütname’nin tarafımı bağlayacağını, ilgili Devre’ye ilişkin Kampanya
Başvuru Tarihi’nden itibaren, ilgili Devre açısından Devre Listesi’nde belirtilen (12 aylık)
Taahhüt Süresi’nden önce Türk Telekom Noktadan Noktaya G.SHDSL aboneliğimi sona
erdirmeyeceğimi,
Noktadan Noktaya G.SHDSL hizmetine ilişkin olarak Türk Telekom tarifelerinde
belirlenen/belirlenecek ve artırılan hızın bir alt kademesindeki hıza karşılık gelen
aylık kullanım ücretlerini zamanında ve tam olarak ödeyeceğimi, belirtilen Taahhüt
Süresi’nden önce Koşullar’ın 4. ve 7. maddesinde belirtilen durumlardan herhangi birisinin
geçekleşmesi ve Kampanya kapsamı dışında kalmam durumunda veya Türk Telekom
tarafından aboneliğime son verilmesi/Abonelik Sözleşmesi’nin/İşletmeci Sözleşmesi’nin
Abone’den/İşletmeci’den kaynaklı bir sebeple feshedilmesi durumunda veya herhangi bir
nedenle aboneliğimin son bulması halinde,

Devre’ye ilişkin olarak artırım hızı gözetilerek6 Koşullar’ın 4 üncü veya 7 inci maddeleri
esas alınarak yapılacak hesaplamaya göre bu Kampanya kapsamında hız artırımının
gerçekleştirildiği tarih ile devrenin iptal olduğu/aboneliğimin sona erdiği tarih
arasındaki süre zarfında alınmayan aylık kullanım ücretlerini (ve varsa ödemediğim
aylık kullanım ücretlerini) (“Sağlanan Fayda”); (Abone açısından geçerli olmak üzere)
Koşullar’ın 4. maddesinde belirtildiği üzere Kalan Aylar Faydası’nın uygulanma
şartlarının oluşması durumunda İhlal Halinde Ücret Olarak Sağlanan Fayda’nın değil
Kalan Aylar Faydası’nın tamamını (ve Sağlanan Fayda’nın/Kalan Aylar Faydası’nın
zamanında ödenmemesi durumunda ayrıca T.C. Merkez Bankası kısa vadeli avanslar
için uygulanan avans faizi dahil tüm fer’ilerini)

ilk talepte, defaten, herhangi bir

hüküm ihdasına gerek kalmaksızın eksiksiz olarak, Türk Telekom’un talebi üzerine,
Türk Telekom’un belirteceği süre içerisinde (Türk Telekom tarafından ayrı olarak
böyle bir süre belirtilmedi ise adıma düzenlenen ve Kampanya’dan ayrıldığım tarihi
takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar) Türk Telekom’a ödemeyi
gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Ek: Devre Listesi
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Bu ifadenin ne anlama geldiği işbu Koşullar’ın 5 inci maddesinde açıklanmıştır.

(Aşağıdaki izin kısmı sadece Aboneler tarafından işaretlenebilir. İşletmecilerin bu
kısımda işaretleme yapmamaları rica olunur)
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
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