TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ KURUMSAL IPHONE 6 16
GB AKILLI CEP TELEFONU KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI, KAPSAMI VE
TAAHHÜTNAMESİ
KAMPANYA’NIN KOŞULLARI:
Katılım koşullarını sağlayan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) telefon
abonelerinin (“Abone”), 03 Ağustos 2015 (bu tarih dâhil) – 30 Eylül 2016 (bu tarih
dâhil) tarihleri arasında düzenlenecek olan Türk Telekom 24 ay Taksitli Kurumsal
iPhone 6 16 GB Akıllı Cep Telefonu Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları ve İşbu
Kapsam Dokümanı’nda detayları belirtildiği şekilde sunulacak olan Ürün’e bu
Kapsam Dokümanı’nda belirtilen bedel karşılığında sahip olabilmeleri mümkündür.
Kampanya’ya katılım koşulları aşağıdaki gibidir:
a) Türk Telekom’un mevcut müşterisi olarak;
 İş Telefonu Her Yöne 250/500/750/1250/2500/5000
 İş Avantaj Biz 100/200/300/600/1000/1500/2000/3500 veya
 İş Avantaj Her Yöne 100/200/300/600/1000/1500/2000/3500/5000 veya
 Esnafa Özel 100/250/450/750/Ozgur veya
 Profesyonele Özel 100/200/300/600/1000/1500
tarifelerinden birinde yer alan abone olmak,
b) Türk Telekom’un en az 6 aydır aktif kurumsal gerçek veya tüzel kişi mevcut telefon
hizmeti abonesi olmak,
c) Bu Kampanya’ya başvuru tarihinden başlamak üzere en geç 50 (gün) öncesine
kadar, daha önce cihaz kampanyalarından yararlanmış ve her türlü kampanya
taahhüdünü bozacak iş türü ile kampanyadan ayrılmamış olmak.
d) Gerçek abone ise TCKN bazında; tüzel abone ise VKN bazında son 12 ay
içerisinde Hat Toplama veya Alma Haberli Mektup hareketi görmemiş olmak,
e) Abone’nin aktif abonelikleri içerisinde en eski tesis tarihli olanına ait toplam
ödenmiş fatura sayısının en az 6 ve toplam ödenmiş fatura tutarının en az 100 TL
olması,
f) Gerçek abone ise TCKN bazında; tüzel abone ise VKN bazında PSTN ödenecek
taksit faturasının bulunmamak,
g) Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin son 3 ay içerisinde (90 gün)
downsell yapmamış olması gerekmektedir.
h) Gerçek abone ise TCKN bazında; tüzel abone ise müşteri ID bazında Son Ödeme
Tarihi geçmiş borcu olmamak,
i) Kampanya giriş anında kara listede veya gri listede bulunmamak,
j) Hat dondurma listesinde olmamak,

k) Kampanya başvuru dönemi içerisinde aynı hat ile herhangi bir tablet, bilgisayar
veya cep telefonu kampanyasından yararlanmıyor olmak,
l) Şüpheli alacaklı listesinde olmamak,
m)Alacak takibinde borcu bulunmamak,
n) Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Türk Telekom Ofis veya Bayilerine
başvurmak,
o) Detay alınamayan santraller kapsamında bulunmamak, UMTH veya STH ya da
THK abonesi olmamak,
p) Kampanya kapsamındaki Ürün’ün bedelini Taahhütname’nin imzalanmasını
müteakip iş emrinin tamamlandığı tarihten itibaren 24 (yirmi dört) ay boyunca her
ay eşit taksitlerle ödemek.
q) 24 aylık Taksit Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan her hangi bir nedenle
çıkması durumunda, işbu Katılım Koşulları’nda belirtilen İhlal Halinde Ödenecek
Ücreti Türk Telekom’a ödemeyi taahhüt etmek.
Kampanya Kapsamı:
1. Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, Tablo-1’de gösterilen aylık taksit tutarlarını 24
(yimidört) ay boyunca ödemek suretiyle aşağıda özellikleri belirtilen Ürün’e sahip
olacaktır. Abone, Ürün için belirtilen taksitli ücretler karşılığında abonesi olduğu 1
(bir) adet sabit hat başına 1(bir) adet Ürün talebinde bulunabilir. Kampanya
kapsamında bir Abone maksimum 3 (üç) adet Ürün alabilir.
2. Ürün’ün Özellikleri;
2.1. Kampanya kapsamında Abone’ye sağlanacak olan Ürün ve özellikleri aşağıda
belirtilmiştir:
• iPhone 6 16 GB (“Ürün”):
Ekran

Ekran: 1334 x 750 çözünürlüğe sahip 4.7 inç
(diyagonal) Retina HD ekran

İşletim Sistemi

iOS 8 ve iCloud

Kamera

8 MP arka kamera, 1.2 MP ön kamera

İşlemci

1.4 GHZ

Kablosuz Teknoloji

802.11ac Wi-Fi

RAM

1 GB

Hafıza

16 GB

Renk Seçenekleri

Gümüş, altın ve uzay grisi renklerinde

2.2. Kampanya kapsamında Abone’ye satışı yapılacak olan Ürün için Kampanya
Taahhütnamesi’ni imzalamasını müteakip iş emrinin tamamlandığı tarihten itibaren
24 (yirmi dört) ay boyunca Abone tarafından ödenecek KDV dahil aylık taksit
bedelleri, Ürün’ün Piyasa Bedeli ve Abone tarafından üstlenilecek vergiler aşağıda
belirtilmiştir:
2.2.1. Kampanya’ya özel olarak Ürün için 24 (yirmi dört) ay boyunca her ay ödenecek
(KDV) dahil taksit ücreti aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
Tablo-1
Tarife Paketi

Cihaz Taksidi(Vergiler Dahil) (aylık)

İş Telefonu Her Yöne 250/500/750/1250/2500/5000
İş Avantaj Biz 100/200/300/600/1.000/1.500/2.000/3.500
İş Avantaj Her Yöne 100/200/300/600/1.000/1.500/2000/3.500/5.000 138,00 TL (yüzotuzsekiz Türk Lirası)
Profesyonele Özel 100/200/300/600/1.000/1.500
Esnafa Özel 100/250/450/750/Özgür

2.2.2. Ürün’ün Piyasa Bedeli (cari fiyatı) (KDV dahil) 3.312 TL (Üç bin üç yüz on
iki Türk Lirası) olup, Kampanya’dan işbu Katılım Koşulları’nın, 3., 4., 6., 8. ve 10.
maddelerinden belirtilen herhangi bir nedenle çıkılması durumunda, (3.
maddede belirtilen kalan ay faydasına göre hesaplama yapma durumu saklı
kalmak üzere) Ürün’ün Piyasa Bedeli ile Kampanya’ya Özel Toplam Bedel
arasındaki fark tutarı faturalandırılmak suretiyle, şayet, Ürün’e ilişkin herhangi
bir taksit ödemesi yapılmadı ise Ürün’ün Piyasa Bedeli olarak belirtilen 3.312
TL’nin tamamı tek seferde tahsil edilecektir. Abone’nin Ürün’e ilişkin olarak
ödemesini yaptığı taksitler söz konusu ise bu durumda, Ürün için belirtilen
Piyasa Bedeli’nden Kampanya’dan çıkma anına kadar Abone tarafından
ödemesi yapılan toplam taksit tutarının çıkarılması suretiyle elde edilen meblağ
[Piyasa Bedeli –(Ödenen Taksit Tutarı x Ödenen Ay Sayısı)] Abone’den tek
seferde tahsil edilecektir.
Taahhütname’nin imzalanmasından doğan damga vergisi Abone tarafından
karşılanacak ve bu kapsamda, sadece bir defaya mahsus olmak üzere
Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone’nin damga vergisinden muaf olması
durumunda damga vergisi Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Yürürlükteki

damga vergisi oranı, http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/GuncelDamga-Vergisi-Orani adresinde belirtilmiştir.

3. Abone’nin, Kampanya kapsamından çıktığı ve dolayısıyla (işbu maddede
belirtilen kalan ay faydasına göre hesaplama yapma durumu saklı kalmak
üzere) taksitlerden hiçbiri ödenmemiş ise Ürün’ün Piyasa Bedeli’nin tek
seferde; taksitlerden bir kısmı ödenmiş ise Ürün’ün Piyasa Bedeli’nden ödenen
taksitler düşüldükten sonra kalan meblağın tek seferde Abone’den talep
edileceği haller şunlardır: Abone’nin Taksit Süresi tamamlanmadan;









Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması,
PSTN (telefon) aboneliğinden vazgeçmesi,
Telefon hizmetine ilişkin adına tahakkuk eden ücretleri ödememesi veya
Ürün’e ilişkin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi,
Tablo-1’de gösterilen tarife paketleri dışında bir tarife paketine geçiş
yapmak istemesi
Abonenin, Türk Telekom tarafından izin verilmeyen ve kampanya
kurallarına aykırı olan abonelik/işlem taleplerinde bulunması,
Ürün’e ilişkin hiçbir taksiti ödememiş olması, hattını devretmesi, Telefon
Aboneliği Sözleşmesi’ni/Telefon Hizmet Formu’nu feshetmesi,
Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin/Telefon Hizmet Formu’nun Abone’den
kaynaklı bir sebeple Türk Telekom tarafından feshedilmesi,
İşbu Katılım Koşulları’nın ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin
hükümlerini yerine getirmemesi, hattın kapatılması/iptali gibi nedenler
başta olmak üzere, Kampanya ve/veya PSTN aboneliğinin herhangi bir
nedenle Taksit Süresi (24 ay) tamamlanmadan önce sona ermesi.

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, Taksit Süresi tamamlanmadan Abone’nin
Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması
durumunda,
Kampanya’dan
çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taksit Süresi göz önünde bulundurulduğunda,
kalan Taksit Süresi açısından taahhüt kapsamında kampanyadan çıktığı tarihte
bulunduğu Tarife Paketi üzerinden hesaplanacak henüz tahakkuk etmemiş tarife
paketi ücretleri ile kalan indirimli Ürün taksitlerinin toplamı şeklinde hesaplanacak
olan “Kalan Aylar Faydasının”, [Piyasa Bedeli –(Ödenen Taksit Tutarı x Ödenen
Ay Sayısı)] şeklinde hesaplanacak “Sağlanan Fayda”dan daha düşük olması
durumunda, Abone, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Faydayı değil,
Kalan Aylar Faydası’nı 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.)
Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını
isterse, Taahhüt Süresi, hattın dondurulduğu süre kadar uzar. Ancak, Abone,
hattının dondurulduğu süre boyunca da Kampanya kapsamındaki Ürün’ün taksit
ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Eğer Abone, uzayan Taahhüt Süresi
tamamlanmadan Kampanya’dan çıkar/çıkarılırsa ve Abone tüm taksitleri
ödemiş olur ise o zaman (Ürün’ün Piyasa Bedeli’nden–ödenen taksitler
toplamı) çıkarılarak bulunacak Sağlanan Fayda ile Kalan Aylar için ödeyeceği
tarife paketi toplamından oluşan Kalan Aylar Faydası’ndan hangisi düşükse o
bedel Abone’ye yansıtılır; Abone tüm taksitleri ödemeden Kampanya’dan
çıkar/çıkarılırsa bu durumda, (Ürün’ün Piyasa Bedeli’nden–ödenen taksitler
toplamı) çıkarılarak bulunacak Sağlanan Fayda ile Kalan Aylar için ödeyeceği
tarife paketi ücretleri ve indirimli cihaz taksitleri toplamından oluşan Kalan
Aylar Faydası’ndan hangisi düşükse o bedel Abone’ye yansıtılır.
4. Abone’nin 24 aylık Taksit Süresi içinde Türk Telekom ile akdettiği Abonelik
Sözleşmesi’ni/Telefon Hizmet Formu’nu (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni)
ve/veya işbu Kampanya Katılım Koşulları’nın eki konumundaki Kampanya
Katılım Taahhütnamesi’ni herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü
bir kişiye devretmek istemesi durumunda bu talep Türk Telekom tarafından
karşılanmayacak ve Abone’ye bu konuda bilgi verilecektir. Abone’nin devir
talebinde ısrar etmesi durumunda işbu Koşullar’ın 3. maddesi uygulama alanı
bulacaktır.
5. Abone, Kampanya’dan vazgeçme, aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya
kapsamından çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik
Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde belirtilen diğer
usullerle Türk Telekom’a iletmekle yükümlüdür.
6. Abone, Kampanya çerçevesinde Türk Telekom’dan aldığı telefon hizmetine ilişkin
aboneliğinin başka yere naklini talep edebilir. Naklin aynı il içerisinde yapılması
durumunda, Abone Kampanya’dan yararlanmaya devam eder. Buna karşılık,
yapılan il dışı nakil taleplerinde telefon hizmetinin teknik imkânsızlıklar
nedeniyle Abone’nin hizmetin naklini istediği yerde sürekli olarak verilememesi
nedeniyle Abone’nin telefon aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda,
Abone’nin Kampanya’dan yararlanmaya devam etmesi söz konusu olmaz. Bu
durumda, Abone’nin, Ürün’ün mülkiyetine sahip olması ve Ürün’den
yararlanmaya devam edebilmesi ve aboneliğin sona ermesinden sonra
Abone’ye taksitli ödemeye imkan verecek şekilde fatura gönderiminin mümkün
olmaması gerekçeleriyle, 3. madde hükmü uygulama alanı bulur. Tüm nakil

taleplerinde Abone’nin nakli gösteren belgeyi nakil talebi ile birlikte Türk
Telekom’a ibraz etmesi gerekmektedir.
7. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, 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”);daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak şekilde Türk Telekom
ile imzalamış olduğu Telefon Aboneliği Sözleşmesi’nin/Telefon Hizmet Formu’nun (ve
Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin) bütün hükümleri, işbu Katılım Koşulları ve
Taahhütnamesi kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda
öncelikle uygulanır.
8.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 benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun
olarak Abone’lerine duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom tarafından bu
yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz. Bu
durumda, Abone’nin, Ürün’ün mülkiyetine sahip olması ve Ürün’den yararlanmaya
devam edebilmesi ve aboneliğin sona ermesinden sonra Abone’ye taksitli ödemeye
imkân verecek şekilde fatura gönderiminin mümkün olmaması gerekçeleriyle, 3.
madde hükmü uygulama alanı bulur.
9.Kampanya dâhilinde verilen Ürün’de arıza oluşması durumunda veya Ürün’le ilgili
her türlü talepte/şikâyette ilgili markanın yetkili teknik servisleri tarafından Ürün’le ilgili
garanti kapsamı dâhilindeki işlemler yapılacaktır. Arıza durumunda ve Ürün ile ilgili
her türlü talep ve şikâyette Abone’nin Ürün’ün Yetkili Servisi ile veya Türk Telekom’la
irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu kapsamda iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir;
Teleservice Yetkili Teknik Servisi
İletişim Merkezi
: Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No:134 Maltepe TR- 34848
İletişim Maili
: customerservice@teleservice.com
İletişim numarası
: +90 850 221 00 47
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
İletişim Merkezi
: iletisim@turktelekom.com.tr
İnternet adresi
: www.turktelekom.com.tr
Telefon numarası
: 444 4 564
10. Türk Telekom, Ürün’e ilişkin taksitlerden birinin veya birkaçının Abone
tarafından ödenmemesi halinde kalan borcun tamamının ifasını talep etme ve

bu sebeple Abone’yi Kampanya’dan çıkarma ve 3. maddeyi uygulama hakkını
saklı tutmaktadır. Söz konusu koşulların oluşması durumunda Türk Telekom’un bu
hakkını kullanmamış olması, bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi,
daha sonra oluşan taksitlerin ödenmemesi durumları için de emsal teşkil
etmeyecektir.
11. Abone, 24 aylık Taksit Süresi boyunca Tablo-1’deki tarifeler içerisinde
kalmak koşuluyla daha yüksek veya daha düşük bir tarife paketine geçebilir.
Abone, 24 aylık Taksit Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattı ile
başka bir cihaz kampanyasından faydalanamaz.
12.Ürün, Abone tarafından Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin imzalanmasını
müteakip, aynı gün Türk Telekom’un satış birimlerinde (bayi, ofis gibi) Abone’ye
teslim edilecektir.
13.Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Ürün’ün tükenmesi nedeniyle Abone
talebinin karşılanmamasından dolayı Türk Telekom hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
14.Ürün için geçerli olan Taksit Süresi, Abone tarafından Kampanya kapsamında
alınmış ya da alınacak diğer Kampanya ürünleri için bağlı olunan/olunacak olan taksit
sürelerinden bağımsız olarak değerlendirilir.
15.İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi aslı Türk Telekom’da
kalacak; “aslı gibidir” şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilecek şekilde
düzenlenmiştir.

KAMPANYA KATILIM TAAHHÜTNAMESİ
Türk

Telekom’un

numaralı

ve

tarifesinde PSTN (telefon) abonesi olarak, Türk Telekom tarafından düzenlenen
Kampanya kapsamında satın almak istediğim ve Kampanya Katılım Koşulları’nın 2.
maddesinde
özellikleri
belirtilen
seri numaralı Ürün’ü bu
Taahhütname’nin imzalandığı tarihte teslim aldığımı ve aylık taksit tutarlarını
zamanında ödeyeceğimi, yukarıda belirtilen Kampanya uygulamasına ilişkin
Koşulları okuduğumu, ayrıca bilgi aldığımı, anladığımı ve aynen kabul ettiğimi,
Koşullar’da belirtilen özelliklere sahip Ürün üzerinden Kampanya’dan

faydalanacağımı, işbu Taahhütname’nin imzalanmasından doğan ve ilk
faturama yansıtılacak olan damga vergisini ödeyeceğimi Ürün’e ilişkin aylık
taksit ücretlerini işbu Taahhütname’yi imzalamamı müteakip iş emrinin
tamamlandığı tarihten itibaren 24 (yirmidört) aylık Taksit Süresi boyunca aylık
taksitler halinde zamanında ve tam olarak ödeyeceğimi, Taksit Süresi’nin
tamamlanmasından önce Katılım Koşulları’nın 3., 4., 6., 8. ve 10. maddesinde
belirtilen sebeplerle veya herhangi bir nedenle Kampanya ve/veya PSTN
aboneliğimin son bulması durumunda, Ürün’ün Piyasa Bedeli ile Kampanya’ya
Özel Toplam Bedel arasındaki fark tutarı fatura edilmek suretiyle; eğer Ürün’e
ilişkin herhangi bir taksit ödemesi yapmadıysam Türk Telekom tarafından satışı
yapılan Ürün’ün Piyasa Bedeli’nin tamamını [3312TL(Üç bin üç yüz on iki Türk
Lirası)] tek seferde; şayet Ürün’e ilişkin olarak taksit ödemesi yaptı isem bu
durumda da, Ürün’ün Piyasa Bedeli ile Kampanya veya PSTN aboneliğimin
sona erdiği aya kadar tarafımdan “Cihaz Ücreti” olarak gerçekleştirilen
ödemeler düşüldükten sonra kalan tutarı [Piyasa Bedeli - (Ödenen taksit tutarı x
Ödenen ay sayısı] (“Sağlanan Fayda”); Koşullar’ın 3. maddesindeki şartların
gerçekleşmesi durumunda ise Sağlanan Fayda’yı değil Kalan Ay Faydası’nı (ve
Sağlanan Fayda’nın/Kalan Ay 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 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: Taahhüt Süresi’nce Uygulanacak Tarife Tablosu
Tarife Paketi
İş Telefonu Her Yöne 250
İş Telefonu Her Yöne 500
İş Telefonu Her Yöne 750

(Paket aşımı
halinde) Görüşme
Dakikası

Sabit Ücret

39,00
TL
59,00
TL
69,00

250 dk.
500 dk.
750 dk.

TL
İş Telefonu Her Yöne 1250
İş Telefonu Her Yöne 2500

109,00
TL
189,00
TL

İş Telefonu Her Yöne 5000
İş Avantaj Biz 100
İş Avantaj Biz 200
İş Avantaj Biz 300
İş Avantaj Biz 600
İş Avantaj Biz 1.000
İş Avantaj Biz 1.500
İş Avantaj Biz 2.000
İş Avantaj Biz 3.500
İş Avantaj Her Yöne 100
İş Avantaj Her Yöne 200
İş Avantaj Her Yöne 300
İş Avantaj Her Yöne 600
İş Avantaj Her Yöne 1.000
İş Avantaj Her Yöne 1.500
İş Avantaj Her Yöne 2.000
İş Avantaj Her Yöne 3.500
İş Avantaj Her Yöne 5.000
Esnafa Özel 100
Esnafa Özel 250

340,00 TL

25,00
TL
31,00
TL
36,00
TL
52,00
TL
72,00
TL
94,00
TL
116,00
TL
178,00
TL
29,00
TL
35,00
TL
44,00
TL
66,00
TL
93,00
TL
125,00
TL
157,00
TL
250,00
TL
340,00
TL
27,00
TL
34,00
TL

1.250 dk.
2.500 dk.
5.000 dk.
100 dk.
200 dk.
300 dk.
600 dk.
1.000 dk.
1.500 dk.
2.000 dk.
3.500 dk.
100 dk.
200 dk.
300 dk.
600 dk.
1.000 dk.
1.500 dk.
2.000 dk.
3.500 dk.
5.000 dk.
100 dk.
250 dk.

Esnafa Özel 450
Esnafa Özel 750
Esnafa Özel Özgür
Profesyonele Özel 100
Profesyonele Özel 200
Profesyonele Özel 300
Profesyonele Özel 600
Profesyonele Özel 1000
Profesyonele Özel 1500

47,00
TL
58,00
TL
82,00
TL
29,00
TL
35,00
TL
44,00
TL
66,00
TL
93,00
TL
125,00
TL

450 dk.
750 dk.
3.000 dk.
100 dk.
200 dk.
300 dk.
600 dk.
1.000 dk.
1.500 dk.

*Paketlerin içerdiği yönler www.turktelekom.com.tr adresinde yer almaktadır.

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-Soyadı/Unvanı:

Yetkili Kişi Adı Soyadı :

Abone/Yetkili Kişi
İmza

