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Dönem

Hız

KOTA

Kampanyalı
Fiyat

İndirim
Süresi

İndirim
Bedeli*

İşyerim Akıllı Kota 4 GB

0-24 Ay

4 Mbps’e
kadar

4 GB

0,00 TL

24 Ay

31,00 TL

Fiyatlara %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.
Güncel tarife bilgisi www.ttnet.com.tr ‘de yer almaktadır. TTNET’in kampanya koşullarında, paket
içeriklerinde ve tarife ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
1. Yeni bireysel ve kurumsal aboneler, yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen Akıllı Kota 4 GB Paketinin
seçilerek, TTNET Abonelik Sözleşmesi’nin ve iş bu taahhütnamenin imzalanması suretiyle kampanyaya
dahil olacaktır.
2. Kampanya kapsamında 48 TL olan bağlantı ücreti alınmayacaktır.
3. Abone, Akıllı Kota 4 GB Paketi ile kampanyaya giriş yapacak olup, kampanya süresince, kampanya
kapsamında geçişe açık olan paketlere geçiş yapabilecektir. Paket değişikliği halinde, elde edilen indirim
bedeli geçiş tarihinden itibaren yeni pakete göre güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde
tahsil edilecek indirim bedeli bu kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır. Paket değişikliği
yapılması durumunda, kampanyaya giriş paketi olan Akıllı Kota 4GB paketine geri dönüş
yapılamayacaktır. Belirtilen durumların haricinde yapılan değişiklikler kampanya iptali ve taahhüt ihlali
olarak değerlendirilecektir.
4. Abonelerin ilk 24 ay süresince Akıllı Kota 4 GB paketinde kalmaları durumunda herhangi
bir surette Cayma Bedeli hesaplanmayacak, paket değişikliği halinde ise Cayma Bedeli
düzenlemeleri uygulanacaktır.
5. Abone, internet hattının bulunduğu yerdeki 4 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı kullanacak olup, bu hız
bağlanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir. Kampanya kapsamında Akıllı Kota 4 GB paketi kotasında
duran özelliğe sahip olup, veri kullanımı 4 GB’a geldiğinde internet kullanımı otomatik olarak
duracaktır ve bu pakette İnternet kullanımının durdurulması durumunda, ek kota satışı
yapılmayacaktır.
6. Kampanyadan Yalın internet paketleriyle yararlanılması durumunda Yalın İnternet Aylık Erişim Ücreti ilk
24 ay süresince vergiler dahil 15 TL yerine 10 TL olacaktır. 24 (yirmi dört) ay sonrasında yürürlükteki
Yalın İnternet hizmeti erişim ücreti aylık olarak abonenin faturasına yansıtılacaktır. TTNET Yalın
İnternet hizmeti başvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneliği olmayan yeni müşterilerden
bir defaya mahsus alınan 8 TL Devre Hazırlama Ücreti kampanya kapsamında alınmayacaktır.

7. Kampanya kapsamında, talep eden abonelere ADSL modem 24 ay taksitle ayda 3 TL’ye sunulacaktır.
Kampanya kapsamında verilen modemlerin markasını belirleme hakkı TTNET’e aittir ve stoklarda yer alan
markalarla sınırlıdır.
8. Ücretli Katma değerli servislere abone olması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır.
9. Abone, TTNET’ten edindiği internet hizmetine ilişkin Abonelik Sözleşmesi ve işbu taahhütnameden
kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, TTNET’in izni dahilinde üçüncü kişiye devredebilecektir. Devir
durumunda; kampanya kapsamında modem alan abonelerden modemin kalan taksitleri toplu olarak
tahsil edilecektir.
10. TTNET tarafından İnternet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten yararlandığı
yerde sürekli olarak verilememesi durumunda hizmetin verilemediği süre müddetince işbu kampanya
nedeniyle indirimli süre dahilinde Aboneye sunulan ancak yararlanamadığı hizmetlerin kullanım ücretinde
yapılan indirimlerin toplamı Aboneden tahsil edilmeyecektir.
11. Abonenin dahil olduğu kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılması ve/veya aboneliğinin
iptal edilmesi, kampanya koşullarına aykırı davranılması halinde Cayma Bedeli olarak;
- Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme
kadar aboneye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının
toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet
bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar
aboneden tahsil edecektir.
- Ancak kampanya kampsamında;
• Akıllı Kota 4 GB paketinde olan abonelerden ilk 24 ay için Cayma Bedeli tahsil edilmeyecektir. Kampanya
içerisindeki diğer paketlere geçiş yapılması ve/veya TTNET Fibernet altyapısına nakil durumunda, geçiş
yapılan paket için Cayma Bedeli aboneden tahsil edilecektir.
• Yalın Devre Hazırlama Ücreti için verilen indirim aboneden tahsil edilemeyecektir.
• Bağlantı ücreti indirimi aboneden tahsil edilmeyecektir.
- Ek olarak Aboneliğin herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde taksitli satılan cihaz /servis/ürünlerin
kalan taksitlerinin toplamı, (varsa) geriye dönük hizmet kullanım ücretleri ve (varsa) tarifede yer alan diğer
kullanımlara ait borçlar ayrıca tahsil edilir.
12. Abone, TTNET’ten edindiği İNTERNET hizmetini Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında bir başka
yere naklini talep edebilme hakkına sahiptir. Nakil yapılacak lokasyonda TTNET Fibernet altyapı
bulunması durumunda geçiş işlemlerinde kullanılabilecek paketler aşağıda yer almaktadır. Bu
paketler söz konusu lokasyondaki altyapının uygunluğu çerçevesinde sunulabilecektir.

Nakil geçişlerinde kullanılacak paketler;
PAKET
TTNET FİBERNET
LİMİTSİZ
TTNET FİBERNET
LİMİTSİZ

Hız
24 Mbps’e
kadar limitsiz
24 Mbps’e
kadar limitsiz

AKN

Kampanyalı
Fiyat

İndirim
Süresi

İndirim
Bedeli

Tarife
Fiyatı

35 GB

39,90 TL

24 Ay

31,10 TL

71 TL

75 GB

46,90 TL

24 Ay

31,10 TL

78 TL

13. Abone, Akıllı Kota 4 GB paketinden, ilk 24 Ay boyunca ücretsiz faydalanacak olup, ilk 24
ayın bitiminden itibaren 30 gün içinde kampanyadan ayrılmamaları halinde aboneye ilk 24
ayı takip eden 24 ay boyunca Akıllı Kota 4 GB paketinin kampanyalı aylık ücreti olan 16,90
TL uygulanacaktır.Akıllı Kota 4 GB paketinde olan aboneye, ilk 24 ay bitiminde 30 gün içinde
kampanyadan ayrılmaları durumunda Cayma Bedeli yansıtılmayacaktır.
PAKET

Dönem

Hız

KOTA

Kampanyalı
Fiyat

İndirim
Süresi

İndirim
Bedeli*

İşyerim Akıllı Kota 4 GB

24 - 48
Ay

4 Mbps’e
kadar

4 GB

16,90 TL

24 Ay

14,10 TL

14. Akıllı Kota 4 GB paketi ile Tivibu Ev, Tivibu Go paketleri aboneliği yapılamamaktadır.
15. Abone bu kampanyadan sadece bir kez yararlanabilecektir.
16. İşbu Kampanya Taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus
olmak üzere abonenin ilk faturasına yansıtılacaktır.
17. Paket ücretinin ve/veya Katma Değerli Servis ücretinin minumum fatura bedelinin altında kalması
durumunda, TTNET fatura göndermeyecektir. Tahsil edilmeyen tutarlar takip eden aylardaki, faturalara
yansıtılacaktır. Aboneliğin iptali durumunda ise tahsil edilmeyen ücretler (minumum fatura bedeli altında
olsa dahi) faturalandırılır. (Minumum fatura bedeli KDV dahil 15 TL’dir. TTNET bu miktarda değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.)
18. Kampanya kapsamında sunulan indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, ek kota, kota
aşım ücretinde ve Abone tarafından alınan diğer katma değerli servis v.b. diğer ücretlerde herhangi bir
indirim söz konusu değildir.
19. Abone kampanya koşullarına ve kampanya dahilindeki TTNET İNTERNET / TTNET YALIN İNTERNET
tarifeleri, bağlantı ücreti, geçiş ücreti, Ek kota ve kota aşım ücreti ile ilgili güncel bilgilere www.ttnet.com.
tr adresinden ulaşılabilecektir.
20. Taahhütnamede yer almayan hususlarda TTNET Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve kampanya
koşullarına uyacağımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali ve TTNET abonelik
iptalinden doğacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına
gerek kalmaksızın TTNET’e ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

