İŞYERİM İNTERNET EN GÜVENLİ İNTERNET
KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İNTERNET HİZMET NO:

İnternet

Yalın İnternet

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO:

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri
SEÇİLEN
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ
PAKETLER

BAĞLANTI
HIZI

AYLIK
KULLANIM
KOTASI

AKN

İşyerim NETLİMİTSİZ

8 Mbps’ye kadar

Limitsiz

50 GB

TARİFE KAMPANYALI
FİYATI
FİYAT
80 TL

44,9 TL

İNDİRİM
SÜRESİ

İNDİRİM
BEDELİ

24 AY

35,1 TL

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.
*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile kampanyalı ücret farkını
göstermektedir. Yukarıdaki tabloda yer alan kampanyalı fiyat tabloda belirtilen 24 aylık kampanya dönemi
içerisinde geçerli olup, bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife bilgisi
www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır. TTNET A.Ş.’nin ("İŞLETMECİ") yürürlükteki tarifelerde değişiklik
yapma hakkı saklıdır.
1. Kampanya kapsamında ayrıca Abone’den internet hizmetine ilişkin (vergiler dahil ) 192 TL (Yüz Doksan İki
Türk Lirası) tutarında olan bağlantı ücreti alınmayacaktır.
2. Kampanya kapsamında ayrıca aylık ücreti 3,99 TL (Üç virgül doksandokuz Türk Lirası) olan Güvenlik McAfee
Internet Security ürünü ücretsiz olarak Abone’ye verilecektir. Taahhüt Süresi’nin bitiminden sonra Abone bu
üründen faydalanmak isterse tarife ücretini ödemek suretiyle yararlanabilir.
3. Abone’nin 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi işbu Taahhütname’yi imzalamasını müteakip ilk faturalama
tarihi itibariyle başlayacak olup, ilk faturalama tarihine kadar gerçekleşen kullanımlar da Kampanyalı Tarife
Paketi ücreti üzerinden kıst olarak hesaplanacaktır.
4. Abone, internet hattının bulunduğu yerdeki 8 Mbps’ye kadar destekleyen hızı kullanacak olup, bu hız
bağlanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir. Abone’nin ay içerisindeki veri kullanımı (download) adil
kullanım noktasını aştığında internet kullanım hızı düşürülecektir. Şirket, düşürülecek hız seviyesini herhangi
bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiğinde Abone internet hizmetinden mevcut
erişim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.
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5.Kampanya kapsamında sunulan paket şirketin Alo geçişine kapalıdır.
6. Türk Telekom Yalın internet hizmeti başvurularında, sabit telefon hattı ve internet aboneliği olmayan
yeni Abone’den bir defaya mahsus olmak üzere 10 TL (On Türk Lirası) devre hazırlama ücreti alınır. Ayrıca,
bu Abone’nin faturasına aylık olarak 18 TL (Onsekiz Türk Lirası) yalın internet hizmeti erişim ücreti ayrıca
yansıtılır.
7. Abone 24 (yirmi dört) aylık Taahhüt Süresi boyunca, Kampanya kapsamındaki tarife Paketi’nden başka
bir tarife paketine geçiş yapamaz. Bununla birlikte, şirket tarafından Kampanya kapsamına üst paketlerin
dahil edilmesi durumunda Abone üst paketlere geçiş yapabilir.
8. Abone, Kampanya kapsamındaki hizmete ilişkin Abonelik Sözleşmesi’nin ve işbu Taahhütname’den
kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, şirketin önceden verilmiş izni dahilinde üçüncü kişiye
devredebilecektir.
9. Şirket tarafından İnternet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten yararlandığı
yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle, Abone’nin Hizmet’i iptal ettirmek istemesi durumunda, işbu
Taahhütname’nin 11. maddesinde belirtilen ceza ücreti Abone’ye yansıtılmaz.
10. Abone’nin, 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan çıkmak istemesi,
Kampanya kapsamındaki hattını iptal ettirmek istemesi, Kampanya kapsamındaki hattın Abone’den
kaynaklı bir sebeple şirket tarafından iptal edilmesi, Kampanyalı indirimli aylık paket ücretlerini
ödememesi, Kampanya kapsamı dışında bir tarife paketine geçiş yapmak istemesi, Abonelik Sözleşmesi’ni
feshetmesi veya Abone’den kaynaklı bir sebeple şirket tarafından Abonelik Sözlemesi’nin feshedilmesi
durumunda, Abone, ihlal tarihine kadar Kampanya kapsamında kendisine aylık paket ücretinde sağlanmış
olan indirim tutarlarının toplamı ve kendisinden alınmamış olan bağlantı ücreti tutarı ve Güvenlik McAfee
Internet Security ürünü açısından kendisinden alınmamış olan aylık kullanım ücretlerinin toplamı (hepsi
“Sağlanan “Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi açısından ödeyeceği indirimli Tarife Paketi ücreti toplamından
(“Kalan Ay Faydası”) hangisi düşükse o meblağı (ve Sağlanan Fayda’nın/Kalan Aylar 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 şirketin belirteceği süre içerisinde (Şirket tarafından ayrı olarak böyle bir süre belirtilmedi ise
adına düzenlenen ve Kampanya’dan ayrıldığı tarihi takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe
kadar) şirkete ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
11. Abone, Kampanya kapsamındaki hizmeti, Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında bir başka yere
naklini talep edebilme hakkına sahiptir. Bu durumda hizmet, nakil olunan lokasyondaki altyapının uygunluğu
çerçevesinde Abone’ye sunulabilecektir.
12.İşbu Taahhütname’nin imzalanmasından doğan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere, Türk
Telekom Abone’sinin faturasına yansıtılacaktır.
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13. Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını isterse, Taahhüt
Süresi, hattın dondurulduğu süre kadar uzar ve Abone, hattının dondurulduğu dönemde Kampanya
faydasını kullanamaz; Kampanya faydasını hattın açıldığı tarihten sonra, kalan taahhüt süresi gözetilerek
ve işbu Taahhütname’deki kurallara göre kullanabilir. Uzayan Taahhüt Süresi’nin bitiminden önce Abone
Kampanya’dan çıkar/(Abone’den kaynaklı bir sebeple) çıkarılırsa 11. maddede belirtildiği şekilde Sağlanan
Fayda’dan ve Kalan Ay Faydası’ndan düşük olan tutar Abone’ye yansıtılır.
14.Kampanya kapsamında Abone’ye sağlanan fayda sadece işbu Taahhütname’de belirtilenlerle sınırlı olup
bunların dışında bir indirim Abone’ye sağlanmamaktadır.
15. İşbu Taahhütname’de yer almayan hususlarda Türk Telekom Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.
16. İşbu Taahhütname aslı şirkette kalacak; “aslı gibidir” şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilecek
şekilde düzenlenmiştir.
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TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve kampanya koşullarına uyacağımı,
işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden doğacak ödemeleri ilk
talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri
kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

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
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