İŞTE İNTERNET EK HİZMET TALEP / DEĞİŞİKLİK FORMU
İnternet Hizmet No :
veya
Bağlı Tel. No
:
Adı

:

Soyadı

:

Unvanı / Firma Ad :

KURUMSAL MÜŞTERİ BİLGİLERİ GÜNCELLEME
Yeni Unvan

:

Yeni Vergi Dairesi

:

Yeni Vergi No

:

İRTİBAT BİLGİLERİ GÜNCELLEME
Cep Tel

:

0

İrtibat Tel

:

0

Faks

:

0

E-Posta

:
@

Tüm irtibat bilgilerimi tam ve doğru paylaşmamam, irtibat bilgilerimde meydana gelecek değişiklikleri bildirmemem
durumunda, TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) tarafından mevzuat gereği tarafıma yapılması zorunlu bildirimlerin yapılamaması halinde
İŞLETMECİ’yi sorumlu tutmayacağımı kabul ediyorum.
İletişim bilgilerim kullanılarak İşletmeci tarafından hizmetlerin, ürünlerin, kampanyaların ve tekliflerin pazarlanması ve
tanıtımı amacıyla haberleşme yapılmasına izin vermiyorum.
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FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ VE ADRESİ

E-posta veya basılı fatura seçeneklerinden sadece birini işaretleyebilirsiniz.
Faturalarımın bildirdiğim e-posta adresine gönderilmesini istiyorum.
E-posta

@

:

Faturalarımın basılı olarak gönderilmesini istiyorum.*
Fatura Adresi:
Cadde/Sokak/Bulvar/Mahalle:

Bina Adı

:

İlçe

:

İl

:

Bina No:

Kapı No:

Kat:
Posta Kodu:

Tüm hatlar için aynı tercihi yapmak istiyorum.

* Fatura gönderim adresiniz bağlantı adresinizden farklı ise adres alanını doldurunuz.

ANNE KIZLIK SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ Anne kızlık soyadımı aşağıdaki gibi güncellemek istiyorum:

PAKET DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
YENİ PAKET:
Paket değişikliği işbu formun abone tarafından imzalandığı tarih itibarı ile yürürlüğe girecektir. Herhangi bir kampanyaya dahilseniz
dahil olduğunuz kampanyadaki paket ücretinin altına inmemek koşuluyla geçişe açık olan paketlere geçiş yapmanız halinde, tercih
etmiş olduğunuz yeni paketin yürürlükteki ücreti üzerinden ücretlendirilecek ve kampanya kapsamında bu yeni paketinize ilişkin
sağlanan indirim tarafınıza uygulanacaktır. Güncelpaket bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer almaktadır.

Tivibu GO / YENİ BAŞVURU / PAKET DEĞİŞİKLİĞİ / İPTAL TALEBİ*
Yeni Başvuru

Paket Değişikliği

İptal

Üye tarafından yeni başvuru yapılan / paket değişikliği ile geçilmek istenilen / iptal edilmek istenen;
(Yalnızca bir tercih yapınız) Tivibu GO TARİFE PAKETİ:
*Tivibu Go servisleri bağlantı yapılan internet paketinin ve/veya mobil hattın kotasını kullanmaktadır. Kullanılan kota
miktarı data trafiğine göre değişmektedir. Seç izle Kapsamında yer alan kirala izle içerikleri (Kırmızı Halı) ayrıca ücrete
tabi olup, seçilmesi halinde ayrıca ücretlendirilecektir.

STATİK IP TALEP / İPTAL / DEĞİŞİKLİK
Statik IP Talebi

Statik IP İptali

Statik IP No Değişikliği

GÜVENLİ İNTERNET PROFİL OLUŞTURMA / DEĞİŞTİRME / İPTAL TALEBİ*
Çocuk Profili
Aile Profili (Aile Profilini seçmeniz durumunda dilerseniz aşağıdaki seçeneklerden bir ya da birkaçını işaretleyerek bu
sitelerin dahil olmasını sağlayabilirsiniz.)
Oyun Site ve Uygulamaları

Sohbet Site ve Uygulamaları

Sosyal Medya Site ve Uygulamaları

Güvenli İnternet devre dışı bırak
*Müşteri, kendi rızası ile Kurumun belirlediği profillerin içeriğini kabul eder. Domaini Türk Telekom ve Türk Telekom 1 olmayan
kurumsal aboneler bu hizmetten faydalanamaz.
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NAKİL TALEBİ (Nakil sonrası İnternet Hizmet Numarası değişebilir.)*
Nakil Yapılacak Telefon No :
Bağlantı Adresi :

Posta Kodu :

İlçe:

İl :
*İnternet nakli ile birlikte abonenin sahip olduğu tüm ek hizmetler de nakil olur. Yeni adreste teknik nedenlerden dolayı
verilemeyeceği tespit edilen hizmetler iptal edilecektir. Nakil işlemi ücrete tabidir. Güncel ücret bilgisi www.turktelekom.com.tr’de
yer almaktadır.
Mail server (hosting) hizmeti veriyor musunuz? / SMTP Port 25 üzerinden güvenlik kamerası kullanıyor musunuz?

KAMPANYA İPTAL TALEBİ
Dahil olduğum kampanyanın iptal edilmesini talep ediyorum. İptal sonrası bu kampanya ile sağladığım bu
avantajların bedelinin bir sonraki faturamda yer almasını kabul ediyorum.
KATMA DEĞERLİ SERVİS TALEP / İPTAL
TALEP İPTAL

KULLANICI ADI-ŞİFRE GÜNCELLEME TALEP
Kullanıcı Adı

Şifre

Kullanıcı adı / şifre bilgilerimin güncellenerek İŞLETMECİ’ye beyan ettiğim cep telefonuma iletilmesini talep ediyorum.
FATURA ÜST SINIRI TALEP/İPTAL/DEĞİŞİKLİK Fatura Üst Sınırı Hizmetinden yararlanmak / üst sınırı değiştirmek istiyorum
100 TL

200 TL

300 TL

400 TL

500 TL

1.000 TL

Fatura Üst Sınırı Hizmetini iptal ettirmek istiyorum

SON ÖDEME TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ Son ödeme tarihimi aşağıdaki gibi değiştirmek istiyorum:
Her ayın 15’i

Her ayın 17’si

Her ayın 20’si

Son ödeme tarihinin hafta sonu ya da tatil günlerine denk gelmesi durumunda son ödeme tarihiniz, takip eden ilk iş günü olacaktır.

EK KOTA TALEBİ

Ek kota 1GB

Satın alınan ek kota anında aktif olur ve satın alınan fatura dönemi içerisinde geçerlidir. Ek kota iptal edilemez, tamamı ya da bir kısmı bir
sonraki aya devredilemez. Ek kota bittiğinde internet hizmeti otomatik olarak duracaktır. Ek kota alım miktarı sınırlı olup, alabileceğiniz ek
kota miktarı paketinizin Adil Kullanım Noktası özelliğine göre değişmektedir.
Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan eder, daha önce belirtmiş olduğum bilgilerin yukarıda belirtmiş olduğum şekilde
değiştirilmesini, bu bilgilerin hatalı ve noksan olması durumunda, üçüncü kişiler ile paylaşmam durumunda meydana gelecek zararlardan
İŞLETMECİ’nin doğrudan ve dolaylı olarak sorumlu olmayacağını ve herhangi bir talepte bulunmayacağımı gayrikabili rücu olarak kabul,
taahhüt ve beyan ederim.
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ABONE/VEKİL
AD

:

SOYAD

:

TARİH

:

2

0

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ADINA
İMZA

Kaan AKTAN
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Ümit ÖNAL

ABONE/Yetkili
Ad Soyad/Unvanı

İMZA

