DİYANET İŞLERİ BİLGİSAYAR KAMPANYASI
KOŞULLARI ve TAAHHÜTNAMESİ

ADSL BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO

1. NET4 Başlangıç, NET Limitsiz Başlangıç, NET4 Ekonomik, NET4 Profesyonel, NETLİMİTSİZ Profesyonel,
1LİMİTSİZ Profesyonel, 4LİMİTSİZ Profesyonel Ekstra, 8LİMİTSİZ Profesyonel Ekstra ADSL Tarife Paketleri
üzerinden TTNET İşyerim paketlerine yeni abone olunması, 24 (yirmi dört) ay boyunca TTNET Abonesi kalma
taahhüdünde bulunulması ve bu taahhüde uygun davranılması koşuluyla, Asus 1001 HA model netbook
699,00.-TL (KDV Hariç) yerine 467,80.-TL’ye (KDV Hariç) satılacaktır. İş bu kampanyadan yararlanma, TTNET
İşyerim paketlerine ilişkin düzenlenen diğer kampanyalardan yararlanmaya engel değildir.
Bu kampanyadan Diyanet İşleri Başkanlığı vaya Müftülükler faydalanacak olup, abone olmak için, başvuru
yapan kişinin nüfus cüzdanı veya kanunen geçerli diğer kimlik türlerinden biri ile Kurum adına Abonelik işlemleri
yapmaya yetkili olduğunu gösterir bir belge ibraz edilecektir. Aynı Abone, bu kampanyadan bir defa yararlanabilir.
2. Abone, Kampanya süresince (taahhüt süresince) TTNET ADSL Abonelik Hizmeti’ni herhangi bir şekilde
kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devredemeyecektir.
3. Müşterinin herhangi bir sebeple 24 (yirmi dört) aylık süre dolmadan TTNET ADSL aboneliğini sona erdirmesi
veya borcunu ödememesi gibi nedenlerle TTNET tarafından müşterinin ADSL aboneliğine son verilmesi
(sözleşmenin feshi) durumları başta olmak üzere, aboneliğin herhangi bir nedenle 24 (yirmi dört) aylık süreden
önce sona ermesi, bu kampanya nedeniyle müşterinin Asus Netbook için kazandığı indirim (699,00.-TL 467,80.-TL = 231,20.-TL) olan 231,20.-TL, (varsa) ödenmemiş bağlantı ücreti veya taksitleri, (varsa) geriye
dönük ADSL kullanım ücretleri, (varsa) tarifede yer alan diğer kullanımlara ait borçları müşteriden tahsil
edilecektir. Müşteri, abonelikten vazgeçme taleplerini yazılı olarak TTNET’e iletmekle yükümlüdür.
4. İndirimli süre içerisinde olmamak kaydıyla abonenin talebi üzerine aynı yıl içerisinde en fazla 2 defa ve
toplamda 90 günü aşmayacak şekilde TTNET ADSL Hizmeti dondurulabilir. Hizmet’in dondurulduğu gün sayısı
kadar kampanya taahhüt süresinin dolma tarihi ötelenecektir.
5. TTNET, fiyat ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya koşullarını okuduğumu ve aynen kabul ettiğimi, 24 (yirmi dört) aylık süreden
önce TTNET İşyerim Paketi veya ADSL Hizmeti aboneliğimi sona erdirmeyeceğimi, TTNET İşyerim Paketi veya
ADSL hizmetine ilişkin olarak TTNET tarifelerinde belirlenen/belirlenecek olan aylık kullanım ücretlerini
zamanında ve tam olarak ödeyeceğimi, 24 (yirmi dört) aylık süre dolmadan önce aboneliklerden herhangi
birinden vazgeçmem durumunda veya aboneliklerden en az birinin TTNET tarafından sonlandırılması ya da
herhangi bir nedenle son bulması halinde, bu kampanya nedeniyle kazanılan indirim (699,00.-TL-467,80.-TL =
231,20.-TL) olan 231,20.-TL’yi, (varsa) geriye dönük TTNET ADSL Hizmeti kullanım ücretlerini, (varsa) tarifede
yer alan diğer ücretleri ( kota aşım ücreti, nakil ücreti v.s.) taahhütnameyi imzaladığım tarihi takip eden aydan
itibaren aboneliğimin iptal edildiği tarihe kadar uygulanan indirimleri, henüz ödemediysem bağlantı ücretinin
tamamını ya da kalan taksitlerini, (varsa) katma değerli servislere ilişkin diğer tüm borçlarımı, ilk talepte, nakten,
defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın TTNET’e ödemeyi gayrikabili rücu olarak kabul, beyan
ve taahhüt ederim.
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