TTNET İŞYERİM GRUP İNDİRİM KAMPANYASI
YENİ ABONE 24 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

ADSL BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO
KAMPANYASIZ TARİFE
(ADSL+İşyerim Paketi) (Vergiler Dahil)

PAKET İSMİ

KAMPANYALI TARİFE
(ADSL+İşyerim Paketi) (Vergiler Dahil)

NET4* Başlangıç

33,5 TL

9,99 TL X 6 ay

NET4* Ekonomik

38 TL

9,99 TL X 6 ay

NET4* Profesyonel

45 TL

9,99 TL X 6 ay

53,5 TL

24,99 TL X 6 ay

65 TL

24,99 TL X 6 ay

1LİMİTSİZ Profesyonel

61,31 TL

34,99 TL X 6 ay

4LİMİTSİZ Profesyonel Ekstra

113,32 TL

54,99 TL X 6 ay

8LİMİTSİZ Profesyonel Ekstra

130 TL

64,99 TL X 6 ay

NETLİMİTSİZ* Başlangıç
NETLİMİTSİZ* Profesyonel

TTNET NET Paketleri ve ilgili TTNET İşyerim Paketlerinden birinin seçilerek ADSL Abonelik Sözleşmesi’nin
imzalanması, 24 (yirmi dört) ay boyunca TTNET NET Paketler ve TTNET İşyerim Paketleri müşterisi olma
taahhüdünde bulunulması ve bu taahhüde uygun davranılması koşuluyla, TTNET tarafından, Kampanya’ya
katılan müşteriye 1 adet ücretsiz 4 portlu kablosuz modem, müşteriye teslim edilecek, aboneliğin ilk 6 (altı)
ayında aşağıda seçilmiş olan TTNET NET Paketler ve TTNET İşyerim Paketi’nin aylık ücretinde indirim alacaklardır.
Aboneliğin ilk 6 (altı) ayından sonra yukarıda seçilmiş olan TTNET İşyerim Paketi’nin aylık ücretleri üzerinden
ücretlendirilmeye devam edilecektir.
Paketlerle ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

TTNET Webim

TTNET
Güvenlik
Kurumsal e-posta
Hizmeti
TTNET WiFi
Modem

Başlangıç
Paketi

Ekonomik
Paket

Profesyonel
Paket

Profesyonel
Ekstra Paket

-

.com/.org/.net
alan adı
+ 1 MB
web alanı
+web sihirbazı

.com/.org/.net
alan adı
+ 50 MB
web alanı
+web sihirbazı

.com/.org/.net
alan adı
+ 250 MB
web alanı
+web sihirbazı

3 adet

3 adet

5 adet

-

5 adet
5’er GB kotalı

5 adet
5’er GB kotalı

10 adet
5’er GB kotalı

600 dk

600 dk

900 dk

1.800 dk

Var

Var

Var

Var

10 adet

(*)NET Paketlerdeki abone, ADSL hattının bulunduğu yerdeki 8 Mbps’ye kadar destekleyen hızı kullanacak olup,
bu hız bağlanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir. Abonenin ay içerisindeki veri kullanımı (download) adil
kullanım noktası olan 15 GB’yi aştığında ADSL kullanım hızı 512 Kbps olacak şekilde düşürülecektir. Takip edilen
aya girildiğinde, abone internet hizmetinden mevcut erişim hızıyla tekrar yararlanabilecektir. Bulunulan ay içinde
15 GB kotanın aşılmaması durumunda erişim hızında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Faturalandırma, paket taahhüdünün verilmesini takip eden; TTNET’in ilk faturalama döneminde başlayacaktır.
Seçilen paketteki belirlenmiş kampanya fiyatına göre faturalandırılmaya ilk fatura döneminden sonra
başlanacaktır. Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, yürürlükteki standart TTNET
ADSL tarifesinden hesaplanarak bir sonraki aylık kullanım bedeline eklenerek fatura edilecektir.
Müşteri 24 (yirmi dört) aylık dönem zarfında kampanya kapsamında ilk 6 (altı) ay boyunca tercih ettiği tarife paketinin
ücret olarak altına inmemek koşuluyla İşyerim Paketleri içinde hız/paket değişikliği yapabilecektir. Söz konusu indirimler
aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, kota aşım ücetinde, bağlantı ücretinde ve Müşteri tarafından seçilen
tarifede yer alan diğer ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu değildir. Taahhütnameden doğan damga vergisi
abone tarafından ödenecektir.
Kampanyanın indirim süresi boyunca teknik olarak ADSL erişimi geçici olarak dondurulamamaktadır. İndirim
süresinden sonra, müşterinin talebi üzerine en fazla 2 defa ve toplamda 90 günü aşmayacak şekilde ADSL
geçici olarak dondurulabilir. ADSL’in dondurulduğu gün sayısı kadar kampanyanın taahhüt dolma tarihi ötelenir.
Limitli ADSL paketlerini kullanan müşteriler, kotalarını aşmaları durumunda yürürlükteki kota aşım tarifesinden
ücretlendirileceklerdir.
TTNET İşyerim Paketleri kapsamındaki TTNET Webim ile sunulan web sitesi hizmeti, müşterinin seçeceği alan adı
üzerinden TTNET tarafından sağlanan hazır web şablonları kullanılarak verilebilmektedir. Müşteri TTNET üzerinden
seçtiği alan adını ve TTNET Webim ile oluşturduğu web sitesini ve 24 (yirmi dört) aylık TTNET İşyerim ve ADSL
Paketleri Taahhütnamesi’ni başka bir kişi veya firmaya devredemez veya mevcut web sitesini TTNET Webim’e
aktaramaz. Müşteri, TTNET ADSL ve TTNET İşyerim aboneliklerini iptal ettiği durumda seçtiği alan adının ve
TTNET Webim ile oluşturduğu web sitesinin iptal edildiğini ve kullanamayacağını kabul eder.
Müşteri, TTNET’ten edindiği ADSL hizmetini Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında bir başka yere naklini
talep edebilme hakkına sahiptir. Nakil talep edilen yerde teknik imkânsızlıklar nedeniyle TTNET tarafından
hizmetin sürekli olarak verilememesi nedeniyle, müşterinin ADSL aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda
TTNET müşteriden işbu taahhütname kapsamında hediye edilen modem ücreti hariç olmak üzere indirimli süre
boyunca ADSL kullanım ücretinde yapılan indirimlerin toplamını yeni ikamet yerine ilişkin ikametgâh belgesinin
ibrazı koşuluyla, talep etmeyecektir.
Müşterinin, TTNET İşyerim ve ADSL paketleri kapsamında verilen modemin markasını seçme hakkı
bulunmamaktadır. İşbu taahhütname kapsamında temin edilen modem, 24 aylık taahhütname kapsamında
sadece TTNET ADSL aboneliğinde kullanılır. Taahhütnamede yer alan 24 aylık süre sona ermeden müşteri
tarafından kampanya kapsamında kendisine sağlanan avantajların nakden ve defaten iade edilerek ADSL Abonelik
Sözleşmesi’nin sona erdirilmesi halinde ya da taahhütnamede yer alan 24 aylık süre boyunca aboneliğin devam
ettirilerek taahhüdün yerine getirilmesi durumunda modem kilidi abonenin talebi üzerine modem tedarikçi
firmaları tarafından kaldırılır. İşbu taahhütname kapsamında verilecek olan modemler, üretici firma
garantisindedir. Sadece Profesyonel Ekstra Paket aboneleri için yılda en fazla 2 kere yerinde teknik destek hizmeti
sunulacaktır.
Yukarıda belirtilen ve seçmiş olduğum TTNET İşyerim ve ADSL Paketlerine ilişkin koşulları okuduğumu, anladığımı
ve aynen kabul ettiğimi; işbu taahhütnamenin imzalanmasıyla TTNET İşyerim Paketleri’nde yer alan hizmetlerden
TTNET Güvenlik, TTNET Webim gibi hizmetlerin Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA)’ni kabul ettiğimi;
taahhütnameyi imzaladığım tarihi takip eden aydan itibaren 24 (yirmi dört) ay boyunca TTNET ADSL ve TTNET
İşyerim Paketleri abonesi olarak kalacağımı; ADSL ve TTNET İşyerim Paketleri hizmetine ilişkin olarak tüm
yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak yerine getireceğimi, 24 (yirmi dört) aylık süreden önce (ADSL
hizmetinden yararlanılan yerde TTNET tarafından teknik imkânsızlıklar nedeniyle hizmetin sürekli olarak
verilememesi durumu hariç) ADSL aboneliğimden vazgeçmem durumunda veya TTNET tarafından aboneliğime
son verilmesi veya herhangi bir nedenle aboneliğimin son bulması halinde, promosyon nedeniyle indirimli süre
boyunca ADSL ve TTNET İşyerim Paketleri kullanım ücretinde yapılan indirimlerin toplamını, (varsa) geriye dönük
ADSL ve paket kullanım ücretlerini, (varsa) ödenmemiş bağlantı ücreti veya taksitlerini, (varsa) tarifede yer alan
diğer kullanımlara ait borçları ve tarafıma verilmiş olan modem için 127,12 TL + KDV, nakil ve iptal durumlarında
tahakkuk edecek ücretleri TTNET A.Ş.’nin yürürlükteki ücret tarifesine göre ilk talepte, nakden, defaten, herhangi
bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın TTNET’e ödemeyi gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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