BIZ TAKSİTLİ IPAD MINI & ÜCRETSİZ 3G FIRSAT KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ
KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI:
1- Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom“) ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. (“AVEA“) ile abonelik
sözleşmesini/hizmet formunu imzalayan mevcut kurumsal aboneleri aşağıda belirtilen koşulları
taşımaları şartıyla 15/12/2014 (bu tarih dahil)- 30/06/2015 tarihleri arasında geçerli olan BIZ Taksitli iPad
Mini & Ücretsiz 3G Fırsat Kampanyası’ndan (“Kampanya”) yararlanabilirler.
a. Türk Telekom’un İş Avantaj Her Yöne 300 / Esnafa Özel 450 Tarife Paketi’nde veya bu tarifeden
daha yüksek dakika içeren İş Avantaj Her Yöne / Esnafa Özel Tarife Paketlerinde ( İş Avantaj Her Yöne
600/1.000/1.500/2.000/5.000 / Esnafa Özel Özgür ) mevcut kurumsal abonesi olmak veya bu paketlere
geçiş yapmak ve AVEA ile abonelik sözleşmesi imzalayarak yeni abonelik tesis eden ve/veya numara
taşıyarak abone olan ticari işletme olmak1 .
b.Türk Telekom ile Telefon Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu, AVEA ile Mobil Telefon
Hizmetleri Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi’ni (“Kurumsal Abonelik Sözleşmesi”), Cihaz SIM Kart
Bilgi Formu’nu ve Hat Alım Formu’nu imzalamış olmak.
c. Kampanya’ya başvuru sırasında Türk Telekom’un veya AVEA’nın şüpheli alacaklı listesinde olmamak.
d.Kampanya’nın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Kampanya’dan faydalanmak için Türk Telekom
Satış Kanalları’na başvurmak.
e. İşbu Koşullar’ın ekindeki Taahhütname’nin imzalanmasını müteakip Kampanya kapsamındaki Avea
1GB Ücretsiz İnternet Tarifesi’ nin içerdiği Hizmet’in bağlantısının/aktivasyonunun gerçekleştiği
tarihten itibaren 24 ay (“Taahhüt Süresi”) boyunca Kampanya kapsamındaki telefon hizmeti
tarifesinde Türk Telekom abonesi olarak kalmak.
f. Kampanya giriş anında kara veya gri listede olmamak
g. Hat dondurma listesinde olmamak
h. Başvuru tarihi itibariyle geriye dönük olarak en az 6(altı) aydır Türk Telekom abonesi olmak
ı. Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise VKN bazında herhangi bir tablet, bilgisayar veya
cep telefonu kampanyasından en fazla 2 (iki) kere yararlanmış olmak
i. Kampanyaya dahil edilen abonelik ile daha önceden herhangi bir tablet, bilgisayar ve cep telefonu
kampanyasından yararlanmıyor olmak
j. Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise VKN bazında son 12 (oniki) ay içerisinde Hat Toplama
veya Alma Haberli Mektup hareketi görmemiş olmak
k. Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise VKN bazında PSTN ödenecek taksit faturasının
olmaması
l. Abone’nin aktif abonelikleri içerisinde en eski tesis tarihli olanına ait toplam ödenmiş fatura
sayısının en az 6 (altı) ve toplam ödenmiş fatura tutarının en az 200 TL (İkiyüz Türk Lirası) olması,
m. Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise VKN bazında Son Ödeme Tarihi geçmiş borcu veya
ödenmemiş borcu olmaması,
1 Kurumsal Menü Tarifesi TT 1GB Ücretsiz İnternet Tarifesi ve üzeri paketlerden yararlanma talebini ileten ticari
işletmelere Kampanya kapsamındaki faydalar sağlanacaktır. Kampanyadan faydalanacak abonelere Gelir Vergisi
Kanununun 65. ve 66. maddelerinde tanımlanan serbest meslek sahipleri, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi
ya da mesleki bilgiye, ya da ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işleri kendi nam ve hesabına yapanlar,
gümrük komisyoncuları, bilimum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar;
serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak ya da bunlara sermaye temin etmek suretiyle, ya
da sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar; serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve
adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler; dava vekilleri, müşavirler, doktorlar, avukatlar,
eczacılar, emlakçılar diş protezcileri, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini
takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları, esnaflar da dahil olup, bu kapsama giren abonelerle kurumsal
abonelik sözleşmesi akdedilecektir.
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n. Bu Kampanya’ya başvuru tarihinden başlamak üzere en geç 50 (elli) gün öncesine kadar, daha
önce cihaz kampanyalarından yararlanmış ve her türlü kampanya taahhüdünü bozacak iş türü ile
kampanyadan ayrılmamış olmak.
Yukarıdaki şartları taşıyan Abone’ ye, 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi boyunca her ay
• Ürün taksidi olarak bulunduğu tarifeye göre aşağıdaki aylık taksit bedellerini ödemesi
karşılığında Kampanya kapsamında 1(bir) adet PSTN hattı için 1(bir) adet iPad Mini 16GB
Tablet (“Ürün”) verilecektir.
Tarife
Aylık Taksit Ücreti
• İş Avantaj Her Yöne
42.00 TL (KDV Dahil) X 24 ay
300/600/1.000/1.500
•
•

Esnafa Özel 450
İş Avantaj Her Yöne 2.000/5.000

•

Esnafa Özel Özgür

39.00 TL (KDV Dahil) X 24 ay

Ayrıca, Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca her ay Avea 3G Paketi ücretsiz olarak
sunulacaktır. Bu kapsamda, gerçek abone TC Kimlik Numarası bazında 1(bir) PSTN hattına 1(bir) Ürün
olmak üzere maksimum 1(bir) adet; tüzel abone Vergi Numarası bazında 1(bir) PSTN hattına 1(bir)
Ürün olmak üzere maksimum 1(bir) adet Ürün alabilecektir.
2- a)Kampanyaya katılan Abone’ lere Ürün olarak iPad Mini 16GB Tablet satışı yapılacak olup, ödeme
koşulları, “Kampanyaya Özel Toplam Bedel” ve Abone tarafından üstlenilecek vergiler şöyledir:
•

Abone, Kampanyaya 24 ay taahhüt vermek kaydıyla tüm vergiler dahil Ürün ile ilgili,

İş Avantaj Her Yöne 300/600/1000/1500 ve Esnafa Özel 450 tarifelerinde bulunan ve bu tarifelere geçiş
yapanlar için :
- 24 ay vade ile 42,00-TL (Kırk Üç Türk Lirası) [42,00-TL x 24 ay = 1008,00-TL]
İş Avantaj Her Yöne 2000/5000 ve Esnafa Özel Özgür tarifelerinde bulunan ve bu tarifelere geçiş
yapanlar için :
-

24 ay vade ile 39,00-TL (Otuz Dokuz Türk Lirası) [39,00-TL x 24 ay = 936,00-TL]
ödeyecektir.
24 ay olarak ödenecek olan ve yukarıda belirtilen taksit tutarları ile taksit tutarlarının
çarpılmasından oluşan toplam bedel “Kampanya’ ya Özel Toplam Bedel” olarak
adlandırılacaktır.
Ürün’ ün Piyasa Bedeli (cari fiyatı)
iPad Mini 16GB Tablet için: KDV dahil; 1.100-TL (Binyüz TürkLirası)’dır.
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Kampanya kapsamında Abone’ ye taksitli satışı yapılarak teslim edilecek Ürün’ ün teknik
özellikleri aşağıdaki gibidir:
iPad Mini 16GB Tablet
İpad Mini
İşletim Sistemi

IOS

İşlemci Üreticisi

Qualcomm

İşlemci Modeli

A5

Ekran Boyutu

7,9 inch

Disk Kapasitesi

16 GB

İşlemci Hızı

1 Ghz

Bellek

512 MB

Bellek Türü

DDR2

Wi-fi

Var

3G

Var

GPS

Var

Kamera

Var

Artırılabilir Bellek

Yok

Ekran Çözünürlüğü

1024x768 px

Kamera Çözünürlüğü

5 Mp

Klavye

Sanal

Telefon Görüşmesi

Yok

b) Kampanya kapsamında sunulacak Ücretsiz 3G İnternet Paketinin içeriği ise aşağıda belirtilmiştir:
Sağlanan Fayda

Sağlayan Şirket

Faydanın İçeriği

1 GB 3G Ücretsiz
İnternet Paketi (1GBLimitinde duran)

Hizmet Avea tarafından
sunulacaktır. Abone’den
alınmayan 1 GB 3G Ücretsiz
İnternet Paketi’nin ücreti 24
aylık Taahhüt Süresi boyunca
Türk Telekom tarafından Avea’ya
ödenecektir.

24 aylık Taahhüt
Süresi boyunca her
ay, (Hat Başına)*
1 GB 3G İnternet
paketi hediye
edilecektir.

TL Karşılığı
(Abone’den
alınmayan)
Aylık 15 TL (Onbeş
Türk Lirası)

* Türk Telekom Abone’si, Kampanya kapsamındaki Türk Telekom hat sayısı kadar aynı sayıda AVEA
hattında Ücretsiz 3G Paketi’nden faydalanabilir.
** TT 1GB Ücretsiz İnternet Tarifesi içerisindeki Paket 1GB Mobil Internet kullanımını kapsamaktadır.
*** Kampanya’dan çıkılması veya Kampanya kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle Kampanya kapsamı
dışına çıkarılma durumunda uygulanacak 1GB 3G Mobil İnternet Paketi ücreti www.avea.com.tr
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adresinde yer almaktadır. Kampanya kapsamında hediye edilen 1 GB 3G Mobil İnternet Paketi’nin
aşılması durumunda internet bağlantı hızı internet kullanımı için yeterli olmayan 1Kbps’a düşürülecek
ve paketsiz kullanımlar ücretlendirilmeyecektir.
3- Abone’nin abonesi olduğu (PSTN) telefon hattına ilişkin ücretler ve işbu Taahhütname’nin
imzalanmasından doğan damga vergisi Türk Telekom tarafından faturalandırılacak olup, abonesi
olduğu GSM hizmeti ücretleri, hat açım vergileri, aylık kullanım vergileri ile AVEA Ücretsiz 1 GB 3G
İnternet hizmetinin verilmesinden kaynaklanan (hattın açılmasından kaynaklanan) her türlü vergi
ve mali yükümlülük AVEA faturasına aylık olarak faturalanacaktır. Faturanın ödenmesi ve süresinde
yapılmayan ödemeler açısından Kampanya’nın tarafı olan ilgili İşletmeci’nin Abonelik Sözleşmesi/
Form hükümleri geçerlidir.
4- Abone, Kampanya Süresi boyunca işbu Form’un 1. maddesinin (a) bendinde belirtilen tarife
paketlerinin üstünde yer alan tarife paketlerine geçiş yapabilir.
5- Abone, 1GB Ücretsiz 3G İnternet Tarifesi kapsamındaki mobil haberleşme hizmetlerinden
kaynaklanan sorun, şikayet ve itirazını 1 GB 3G Mobil İnternet Hizmeti’ni sunan Avea’ya; Kampanya
dahilinde indirimli olarak taksitli satışı gerçekleştirilen Ürün’deki ayıplardan dolayı ise Cihaz
Üreticisi’ ne veya Türk Telekom’ a başvuracaktır. Ürün’de arıza oluşması durumunda veya Ürün’le
ilgili her türlü talepte/şikayette Ürün’le ilgili garanti kapsamı dahilinde işlemler yapılacaktır. Arıza
durumunda ve Ürün’ le ilgili her türlü talep ve şikayette Abone’ nin Ürünün Yetkili Teknik Servisleri
ile veya Türk Telekom ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu kapsamda iletişim bilgileri aşağıda
verilmiştir.
(Ürün İçin) iPad Yetkili Teknik Servisi
Teleservice Yetkili Teknik Servisi
İletişim Merkezi: Bağlarbaşı Mh. Atatürk Cd. No:134 Maltepe TR 34848
Internet Adresi: customerservice@teleservice.com
Telefon Numarası: 0216 458 97 97 / 0850 221 00 47
Fax: 0216 442 65 55
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
İletişim Merkezi
: www.turktelekom.com.tr
İnternet adresi
: iletisim@turktelekom.com.tr
Telefon numarası : 444 4 564
6-Abone, işbu Form’u imzalamasını müteakip Kampanya kapsamındaki Avea TT 1GB Ücretsiz 3G
İnternet Tarifesi’ nin içerdiği Hizmet’in bağlantısının/aktivasyonunun gerçekleştiği tarihten
itibaren 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi boyunca Ücretsiz 1 GB 3G Mobil İnternet Paketi’nden
faydalanabilecektir. Hizmet‘in bağlantısının/aktivasyonunun gerçekleştirileceği süreler Hizmet’in
tabi olduğu Abonelik Sözleşmesi‘nde/Form‘unda belirtilmiştir.
7-Taaahhüt Süresi’nin sona ermesiyle birlikte, Abone Kampanya kapsamında 1 GB 3G Mobil İnternet
Paketi’nden Kampanya uygulaması kapsamında değil, 13. maddede belirtilen ücreti ödemek
suretiyle yararlanmaya devam edecektir.
8- Kampanya kapsamında Abone’ye verilecek hat yalnızca data iletişimine açık olacaktır, bu nedenle
3G internet tarifesi kapsamında kullanıma tahsis edilmiş olan AVEA hattı sadece veri iletişimi ve SMS
gönderimi için kullanabilecek olup, ses iletişimine ve MMS hizmetine kapalı olacaktır. Kampanya
kapsamında ise sadece veri iletimi ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecek; buna karşılık SMS gönderimi
10. maddede belirtilen ücrete tabi olacaktır.
9 - 1GB Ücretsiz İnternet Tarifesi kapsamında sunulan 1GB’lık kullanıma ulaşılması durumunda internet
bağlantı hızı 1 Kbps’ye düşürülür. Ücretsiz 1 GB internet kullanım hakkından ancak faturalı hatlar
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için AVEA ile imzalanmış olan abonelik sözleşmesi hükümleri dahilinde ve Taahhüt Süresi boyunca
yararlanılabilir; bu hizmet faturasız hatlarda kullanılamaz.
10- 1GB Ücretsiz İnternet Tarifesi kapsamında SMS kullanımları (her bir SMS) 33,25 Kuruş/adet olarak
ücretlendirilir ve AVEA faturasına yansır.
11- İnternet kullanım hakkı hem internet APN hem de WAP APN yönlerine açıktır. Data kullanımında
alınan ve gönderilen (download+upload edilen) paket data kotasından düşer.
12- Bir fatura dönemi içerisindeki data kullanım miktarının Tarife kapsamında sunulan data kullanım
hakkı miktarına ulaşmaması durumunda, o aya ait kalan kullanım hakları bir sonraki fatura dönemine
devretmez.
13- 1GB Ücretsiz 3G İnternet Tarifesi kapsamında verilen 1GB internet hizmeti için 24 aylık Taahhüt
Süresi’nin bitiminde Abone’ye 1 GB 3G Mobil İnternet hizmetinin tarife paketi ücreti olarak aylık
15TL/ay faturalanmaya başlar.
14- İşbu Başvuru Formu’nda düzenlenmeyen hususlarda her Hizmet açısından bağlı olduğu Telefon
Hizmet Formu, AVEA Kurumsal Abonelik Sözleşmesi, Cihaz SIM Kart Bilgi Formu ve Hat Alım Formu
hükümleri aynen uygulama alanı bulacaktır.
15. Kampanyadan çıkma:
15.1 Abone, AVEA tarafından Ücretsiz 1 GB İnternet Paketine ilişkin olarak Abone adına aktif
edeceği 3G Mobil Internet Tarifesi ve/veya Kampanya Taahhütnamesi’ni ve/veya Türk Telekom ile
akdettiği Telefon Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu (ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni)
Kampanya’dan faydalandığı süre içinde herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye
devredemez. Aksi taktirde, Abone Kampanya kapsamından çıkarılır ve Abone’ye 15.2. bent hükmü
kapsamında İhlal Halinde Ödenecek Ücret yansıtılacaktır.
15.2 Türk Telekom tarafından telefon hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten
yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumu hariç olmak üzere, Abone’nin, 24 aylık Taahhüt
Süresi’nin bitiminden önce; Kampanya’dan ayrılmak istemesi, Koşullar’ın 1(a) bendinde belirtilen
tarife paketleri içerisinde olsa bile daha düşük bir tarife paketine veya bu paketlerin dışında bir tarife
paketine geçiş yapmak istemesi, Türk Telekom ile akdettiği Telefon Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet
Formu’nu (ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) feshetmesi ya da Türk Telekom tarafından Telefon
Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun (ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin) Abone’den
kaynaklanan bir sebeple feshedilmesi, Kampanya’dan ayrılmak istemesi, Türk Telekom faturasından
kaynaklanan borcunu süresinde ödememesi veya nakil talebinde bulunduktan sonra nakil talebinde
bulunduğu yerde telefon abonelik başvurusunda bulunmaması ve böylelikle telefon aboneliğini
devam ettirmek istememesi hali veya telefon hattının iptali veya hat dondurma statüsüne alınması
veya Ürün’ e ilişkin hiçbir taksiti ödememiş olması gibi nedenler başta olmak üzere Abone’den
kaynaklanan sebeplerle Türk Telekom aboneliğinin Taahhüt Süresi dolmadan önce Abone veya Türk
Telekom tarafından sona erdirilmesi durumunda; Abone, ihlalin gerçekleştiği her bir hat açısından
geçerli olmak üzere, ihlalin gerçekleştiği tarihe kadar yararlanmış olduğu Ücretsiz 1GB 3G Mobil
Internet hizmetine ilişkin kendisinden alınmayan Tarife Paketi’nin ücretinin [aylık 15 TL (Onbeş Türk
Lirası)] yararlandığı ay sayısı* ile çarpımı sonucunda çıkan meblağı) tek seferde defaten AVEA’ ya
ödemekle (*kıst kullanım söz konusu ise kıst ücret hesaplaması yapılacaktır.); Kampanyadan çıktığı/
çıkarıldığı tarih itibariyle hiç taksit ödemediği durumda Ürün’ ün Piyasa Bedeli’ nin tamamını;
taksitlerden bir kısmını ödedi ise Ürün’ ün Piyasa Bedeli’ nden ödenen taksitler düşüldükten sonra
kalan meblağı (Hepsi “İhlal Halinde Ödenecek Ücret” olarak isimlendirilmiştir.) tek seferde defaten
Türk Telekom’a ödemekle yükümlüdür.
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”) kapsamında,
Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda,
Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda,
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kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği ve henüz tahakkuk etmemiş
Türk Telekom Tarife Paketi Ücretleri’nin ve İndirimli Ürün taksitleri toplamının (“Kalan Aylar Faydası”),
Abone’ye Kampanya kapsamında ücretsiz sunulan 3G 1GB Mobil Internet Tarife Paketi ücreti ve bunun
yanında Ürün’ün piyasa bedelinden Ürün için o tarihe kadar ödenmiş olan indirimli taksit tutarlarının
çıkarılması sonucu çıkan meblağdan (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal
Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı tek seferde ödemekle
yükümlüdür*.
(*Avea ve 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.)
Abone’nin bu 15.2. bent hükmünde belirtilen nedenler ile İhlal Halinde Ödenecek Ücreti ödemesi
halinde de, AVEA 3G 1GB Mobil Internet tarifesini yürürlükteki tarifesinden sunmaya devam
edebilecektir. Abone’nin Türk Telekom ile abonelik ilişkisi devam etmese dahi, Abone’ye sunulan 3G
Mobil Internet Tarifesi kullanılmaya devam edilebilecektir.
16- Türk Telekom, Ürün’ e ilişkin taksitlerden sadece birinin veya birkaçının Abone tarafından
ödenmemesi halinde kalan borcun tamamının ifasını talep etme ve bu sebeple Abone’ yi Kampanya’
dan çıkarma hakkını saklı tutmaktadır.
17- Abone’nin, Kampanya süresi içerisinde işyerini başka bir adrese taşıması ve bu nedenle
Kampanya kapsamındaki PSTN hattının işyerinin taşındığı adrese nakli için Türk Telekom’a
başvurması halinde,
17.1. Nakil işlemi, Abone’nin başvuru tarihinden sonraki 30 (otuz) gün içinde Abone’nin yeni
adresine gerçekleştirilebilirse, Abone’den İhlal Halinde Ödenecek Ücret alınmadan, işbu
Taahhütname nakil olunan yerdeki aboneliği için kalan süre boyunca devam edecektir.
17.2. Nakil işlemi sonucunda telefon hizmetlerinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin
hizmetin naklini istediği yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle Abone’nin telefon
aboneliklerini iptal ettirmek istemesi ve böylelikle Kampanya dışında çıkması durumunda
Abone’ye 15.2. bent hükmünde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret içerisinde 1 GB 3G Mobil
İnternet Ücreti yansıtılmaz; ancak Ürün’ le ilgili hükümler aynen uygulanır.
Bununla birlikte, 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”) kapsamında, Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından
çıkması durumunda, Kampanya’dan çıktığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde
bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği ve
henüz tahakkuk etmemiş Türk Telekom Tarife Paketi Ücretleri’nin ve kalan aylar için ödemesi
gereken indirimli Ürün taksit tutarlarının toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Ürün’ün piyasa
bedelinden Ürün için o tarihe kadar ödenmiş olan indirimli taksit tutarlarının çıkarılması sonucu
çıkan meblağdan (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde
Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı tek seferde ödemekle
yükümlüdür*.
(*Avea ve 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.)
Bu durumda, Abone kendisine Kampanya kapsamında ücretsiz olarak sunulan Mobil
Internet paketinden o zaman yürülükte bulunan tarifesindeki ücretleri ödemek suretiyle
yararlanmaya devam eder.
18. Abone, Kampanya’dan vazgeçme, Kampanya aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından
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çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici
Hakları Yönetmeliği hükümlerine uygun diğer usullerle Türk Telekom’a iletmekle yükümlüdür.
19- Türk Telekom ve AVEA, resmi ya da adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü
Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce kaldırılmasından
dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler www.turktelekom.com.tr, www.
avea.com.tr ve www.isinizicinbiz.com.tr Internet siteleri üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik
yürülüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak Abone’lere duyurulur. Bu durumda, Abone Türk
Telekom ve AVEA tarafından bu şekilde gerçekleştirilmiş olan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde
bir itirazda bulunamaz.
20 -Kampanya kurgusu nedeniyle, Abone’nin 1GB 3G Mobil İnternet Paketi’nin aktivasyon tarihinin,
Taahhüt Süresi bitiminin, Kampanya’dan çıkış tarihinin, Kampanya kapsamındaki PSTN numarası ve
GSM IMEI bilgisinin iki Şirket tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Abone, Taahhütname’yi
imzalamakla bu bilgilerin her iki Şirket tarafından bilinmesine ve iki Şirket arasında paylaşımına
onay vermiş sayılır.
21- Taahhütname’nin imzalanmasından ve yürürlüğünden doğan damga vergisi Abone tarafından
karşılanacak ve bu kapsamda, sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone’nin ilk Türk Telekom
faturasına yansıtılacaktır. Abone’nin bulunduğu tarifeye göre ilk faturasına yansıtılacak damga vergisi
tutarı değişkenlik gösterecektir. Abone’nin kanun hükümleriyle muaf tutulduğu durumlarda ise ilgili
vergi ve mali yükümlülük Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranına
http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde yer
verilmiştir.
22- Ürün, Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi’ nin imzalanmasını müteakip, aynı gün Türk
Telekom’ un satış birimleri tarafından (bayi, ofis gibi) Abone’ ye teslim edilecektir.
23-İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütname bir asıl, bir suret şeklinde düzenlenmiş olup,
Form’un “aslı gibidir” şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilmiştir.
TAAHHÜTNAME
Türk Telekom tarafından düzenlenen Kampanya kapsamında satın almak istediğim ve yukarıda yer
alan Kampanya Katılım Koşulları’ nın 2. maddesinde özellikleri belirtilen ve seri numarası aşağıda/
Ekte belirtilen Ürün’ ü/Ürünleri,
tarihinde teslim aldığımı ve 24 aylık
abonelik taahhüt süresi olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Aşağıda/Ekte hizmet numarası ve tarife bilgisi verilen Türk Telekom hatının/hatlarının
Kampanya’dan yararlandırılmasını, Kampanya’dan yararlanan her bir hattım için işbu Koşullar’ın
ve Taahhütname’nin ayrı ayrı hüküm doğuracağını yukarıda belirtilen Kampanya uygulamasına
ilişkin koşulları okuduğumu, ayrıca bilgi aldığımı, anladığımı ve orada tanımlanan beyan, kabul ve
taahhütleri aynen kabul ettiğimi, belirtilen koşullar üzerinden Kampanyadan faydalanacağımı,
işbu Taahhütname’ nin imzalanmasından doğan ve ilk faturama yansıtılacak olan damga vergisini
ödeyeceğimi, 24 aylık Taksit Süresi boyunca faturama yansıtılacak Ürün taksit ücretini zamanında
ve tam olarak ödeyeceğimi, Taahhütname’yi imzaladıktan sonra Kampanya kapsamındaki 1 GB 3G
Mobil İnternet Hizmeti’nin aktivasyonunun yapıldığı tarihten itibaren 24 (yirmidört) ay boyunca Türk
Telekom Telefon Abonesi olarak kalacağımı, 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresin’nin bitiminden once
Koşullar’ın 15.1. ve 15. 2 bentlerinde belirtilen bir nedenle Kampanya ve/veya Telefon aboneliğimin
son bulması durumunda, ihlalin gerçekleştiği her bir hattım için ayrı ayrı olmak üzere, Kampanya
kapsamında ücretsiz olarak yararlandığım 1GB 3G Mobil İnternet Hizmeti Tarife Paketi ücretinin
[aylık 15 TL (Onbeş Türk Lirası)] yararlandığım ay sayısı ile çarpılması sonucu çıkan meblağı (Avea’ya
ödenecek şekilde) ve Kampanya dışına çıktığım tarihe kadar Kampanya kapsamında ödemiş taksit
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tutarım yok ise Ürün’ün Piyasa Bedeli’nin tamamını [1100 (Binyüz TürkLirası)] ; şayet ödediğim
taksit tutarı var ise ödediğim taksit tutarlarının toplamının Ürün’ ün Piyasa Bedeli’ nden çıkarılması
sonucunda ortaya çıkan meblağın tamamını [ 1100 (Binyüz TürkLirası) – (Aylık Taksit Ücreti x ödenen
ay sayısı)] (Türk Telekom’ a ödenecek şekilde) [ve bunların hepsinin veya bir tanesinin zamanında
ödenmemesi durumunda T.C.Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen
oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ilerini (Ürün’den kaynaklananları Türk Telekom’a, 1 GB 3G
Mobil İnternet Hizmeti’nden kaynaklananları Avea’ya) ilk talepte defaten, zamanında ve eksiksiz
olarak ödemeyi]; Koşullar’ın 15.2. bendinde belirtildiği üzere Kalan Aylar Faydası’nın uygulanma
şartlarının oluşması durumunda ise İhlal Halinde Ücret Olarak Sağlanan Fayda’nın değil Kalan Aylar
Faydası’nın tamamını [Kapsam ve Koşullar’ın 15.2. bendinde belirtildiği şekliyle hesaplanacak olan
İhlal Halinde Ödenecek Ücret’i] (ve Kalan Aylar Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda
T.C.Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm
fer’ileri ile birlikte) ilk talepte, defaten herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın zamanında
ve eksiksiz olarak Avea’ya ödemeyi;
17.2. bent hükmünde belirtilen durumun gerçekleşmesi halinde ise , ihlalin gerçekleştiği her bir
hattım için ayrı ayrı olmak üzere, Kampanya dışına çıktığım tarihe kadar Kampanya kapsamında
ödenmiş taksit tutarım yok ise Ürün’ün Piyasa Bedeli’nin tamamını [1100 (Binyüz TürkLirası)] ; şayet
ödediğim taksit tutarı var ise ödediğim taksit tutarlarının toplamının (Aylık Taksit Ücreti x ödenen
ay sayısı) Ürün’ ün Piyasa Bedeli’ nden çıkarılması sonucunda ortaya çıkan meblağın tamamını [1100
(Binyüz TürkLirası) – (Aylık Taksit Ücreti x ödenen ay sayısı)] ;Koşullar’ın 17.2. bendinde belirtildiği
üzere Kalan Aylar Faydası’nın uygulanma şartlarının oluşması durumunda ise İhlal Halinde Ücret
Olarak Sağlanan Fayda’nın değil Kalan Aylar Faydası’nın tamamını [Kapsam ve Koşullar’ın 17.2.
bendinde belirtildiği şekliyle hesaplanacak olan İhlal Halinde Ödenecek Ücret’i] (ve Sağlanan
Fayda’nın/Kalan Aylar Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda T.C.Merkez Bankası’nın
kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ileri ile birlikte)
ilk talepte, defaten herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın zamanında ve eksiksiz olarak
Türk Telekom’a ödemeyi; Koşullar’ın 20. maddesinde belirtilen bilgilerin Taahhüt Süresi boyunca/
Taahhüt Süresi tamamlanmasından önce Kampanya’dan ayrılmam durumundan Kampanya’dan
ayrıldığım tarihe kadar Türk Telekom ve AVEA arasında paylaşımına ve kullanımına onay verdiğimi,
Kampanya kapsamında tarafıma sunulan Ücretsiz 1GB 3G Mobil Internet hizmetine ilişkin AVEA ile
şahsım arasında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde Türk Telekom’un söz konusu uyuşmazlık
sebebiyle, tarafıma karşı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ettiğimi, gayri kabili
rücu kabul beyan ve taahhüt ederim.
Abone Adı/Unvanı:
Yetkili Kişi Bilgileri:
Ad-Soyad:
Sabit Telefon Numarası:
GSM Numarası:
E-Posta:
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Kampanya Kapsamındaki Abonelikler*:
(* Birden fazla hattın Kampanya’dan faydalandırılması isteniyorsa Ek’teki Hat Listesi’nin
doldurulması gerekmektedir.)
PSTN (Sabit Telefon) Numarası:

Mobil Internet IMEI Numarası:				
				
iPad Seri No:
Başvuru Tarihi:

KULLANIM VE ABONELİK BİLGİLERİNİN KULLANIMI İZNİ(*)
Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, aşağıda belirtilen seçeneklerden tercih
ettiklerinize başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle onay verebilirsiniz.
Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin sunulabilmesi
amacıyla, yasalara uygun şekilde aboneliğim(iz) süresince abonelik ve kullanım bilgilerim(iz)in
Türk Telekom tarafından
Türk Telekom ile birlikte, Türk Telekom grubu şirketlerinden Avea ve TTNET tarafından
Bunlara ilaveten, Türk Telekom’un diğer grup şirketleri (Innova, Argela, Sebit, AssisTT,11818 Rehberlik
ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., TT International Holding B.V. , Cetel Telekom, MTCTR Memorex) tarafından
kullanılmasına izin veriyorum.
* Daha önce başka bir formda/taahhütnamede işaretleme yaptıysanız, ilave izinlerinizi bu
taahhütnamede işaretleyebilirsiniz. Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak
geri alabilirsiniz.
İmza:
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PSTN No

EK 1:

İş Avtj HY /Esn Öz

İş Avtj HY /Esn Öz

İş Avtj HY /Esn Öz

İş Avtj HY /Esn Öz

İş Avtj HY /Esn Öz

İş Avtj HY /Esn Öz

İş Avtj HY /Esn Öz

İş Avtj HY /Esn Öz

İş Avtj HY /Esn Öz

İş Avtj HY /Esn Öz

İş Avtj HY /Esn Öz

Tarife				

Mobil Internet IMEI Numarası

iPad Seri No
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