ONLINE SATIŞ KANALI ÜZERİDEN KAMPANYA ÖN BAŞVURUSU YAPAN
ABONELERE YÖNELİK OLARAK İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA KAMPANYASI
24 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

İNTERNET HİZMET NO:

İnternet

Yalın İnternet

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO:

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri
SEÇİM

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ
PAKETLER

BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM
KOTASI

AKN

İşyerim ULTRANET6

16 Mbps’ye kadar

6 GB

25 GB

(İlk Ay Paket Ücreti
alınmamaktadır)

İşyerim ULTRANET LİMİTSİZ

16 Mbps’ye kadar

Limitsiz

50 GB

(İlk Ay Paket Ücreti
alınmamaktadır)

16 LİMİTSİZ Başlangıç

16 Mbps

Limitsiz

-

(İlk Ay Paket Ücreti
alınmamaktadır)

ULTRANET6 Başlangıç

16 Mbps’ye kadar

6 GB

25 GB

(İlk Ay Paket Ücreti
alınmamaktadır)

ULTRANET LİMİTSİZ Başlangıç

16 Mbps’ye kadar

Limitsiz

50 GB

(İlk Ay Paket Ücreti
alınmamaktadır)

KAMPANYA
FİYATI
21 TL
43 TL

İNDİRİM
SÜRESİ
24 AY
24 AY

146 TL
25 TL

24 AY
24 AY

47 TL
24 AY

İNDİRİM BEDELİ
İlk Ay Paket Ücreti Alınmaz
Kalan 23 Ay için İndirim
Bedeli 22 TL’dir
İlk Ay Paket Ücreti Alınmaz
Kalan 23 Ay için İndirim
Bedeli 39 TL’dir
İlk Ay Paket Ücreti Alınmaz
Kalan 23 Ay için İndirim
Bedeli 75 TL’dir
İlk Ay Paket Ücreti Alınmaz
Kalan 23 Ay için İndirim
Bedeli 25 TL’dir
İlk Ay Paket Ücreti Alınmaz
Kalan 23 Ay için İndirim
Bedeli 42 TL’dir

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.
*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile kampanyalı ücret farkını
göstermektedir.
Taahhüt süresince geçerli olan fiyat bilgileri (Taahhüt Süresi’nin 1. ayında paket ücretinin alınmaması kuralı
saklı olmak üzere) yukarıdaki tabloda yer almaktadır.
Yukarıdaki tabloda yer alan kampanyalı fiyat tabloda belirtilen 24 aylık kampanya dönemi içerisinde geçerli
olup, bu tarihten sonra yürürlükteki TTNET A.Ş. (“İŞLETMECİ”) İNTERNET tarifesi uygulanacaktır. Tarife bilgisi
www.turktelekom.com.tr ‘de yer almaktadır.
• Abone, internet hattının bulunduğu yerdeki 16 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı kullanacak olup, bu hız
bağlanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir. Abonenin ay içerisindeki veri kullanımı (download) adil
kullanım noktasını (ULTRANET6 için 25 GB, ULTRANET Limitsiz için 50 GB) aştığında internet kullanım hızı
düşürülecektir. 16 LİMİTSİZ Başlangıç Paketi için adil kullanım noktası uygulanmamaktadır. İŞLETMECİ,
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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•Kampanya dahilinde yalın internet paketlerinin satın alınması durumunda, taahhüde bağlı kalınması
kaydıyla, aylık 18 TL olan yalın internet hizmeti erişim ücreti kampanya süresince aylık 12 TL olarak faturaya
ayrıca yansıtılacaktır.
• İŞLETMECİ Yalın internet hizmeti başvurularında, sabit telefon hattı ve internet aboneliği olmayan yeni
abonelerden bir defaya mahsus 10 TL devre hazırlama ücreti alınır.
1-Yeni aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketlerden birinin seçilerek İŞLETMECİ Abonelik
Sözleşmesinin imzalanması suretiyle 24 (yirmi dört) ay boyunca iş bu kampanyada belirtilen İŞLETMECİ
hizmetlerine Abone olma taahhüdünde bulunulması ve taahhüde uygun davranılması koşuluyla,
Aboneden 24 ay süresince yukarıda seçilmiş olan İŞLETMECİ hizmetlerine ait tarife paketlerinin
kampanyalı olan aylık ücreti alınacak ve Abone, kampanya süresinin bitiminden sonra yürürlükteki
İŞLETMECİ İNTERNET hizmet tarifesinden ücretlendirilecektir.
Yeni aboneliklerde 192 TL bağlantı ücreti ayda 8 TL taksitle 24 ay boyunca İŞLETMECİ İNTERNET faturasına
yansıtılacaktır.
Kota aşım ücreti, abonenin kampanya dahilinde abone olduğu paketin kota aşım ücreti üzerinden
faturasına yansıtılacaktır. Kota aşım ücret bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer almaktadır.
Seçilen paketteki belirlenmiş kampanya fiyatına göre faturalandırılmaya ilk fatura döneminde başlanacaktır.
Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, kampanya dahilinde seçilen paketin
belirtilen indirimli İŞLETMECİ İNTERNET tarifesinden hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 24(yirmi dört)
aylık dönem zarfında, sadece kampanya kapsamında geçişe açık olan paketlere, kampanyaya girişte tercih
ettiği tarife paketinin ücret olarak altına inmemek koşuluyla, hız/paket değişikliği yapabilecektir.
Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, kota aşım ücretinde ve Abone tarafından
seçilen tarifede yer alan diğer ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu değildir. İşbu kampanya
taahhütnamesinde kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere, İŞLETMECİ Abonesi’nin
faturasına yansıtılacaktır.
2- Bu kampanya kapsamında Abone’ye ücretsiz modem verilmeyecektir.
3-Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat dondurduğu süre
kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. Ekleme yapılan bu dönemde,
abone indirimli ücretten değil yürürlükteki tarifeden ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün
hesabı dikkate alınmaktadır.
4-İŞLETMECİ tarafından internet 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 toplam Aboneden tahsil edilmeyecektir.
5-İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 24(yirmi dört) aylık taahhüt süresi tamamen
dolmadan önce Abonenin dahil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal edilmesi ve/veya
kampanya giriş paketinden daha düşük ücreli bir pakete geçilmesi halinde; Taahhütname’nin Abone
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tarafından imzalandığı tarihten itibaren bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil
edilecektir. Ancak aboneden taahhüt kapsamında tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil
edilecektir. Ancak aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz
tahakkuk etmemiş kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil
edilecektir.
Ek olarak (varsa) bağlantı ücretinin, (varsa) kurulum ücretinin ve taksitli satılan cihaz/servis/ürünlerin
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.
6-Abone, kampanya uygulaması çerçevesinde, İŞLETMECİ’den edindiği İNTERNET hizmetini Türkiye sınırları
içerisinde ücreti karşılığnda bir başka yere naklini talep edebilme hakkına sahiptir. Nakil talep edilen yerde
teknik imkansızlıklar nedeniyle İŞLETMECİ tarafından hizmetin sürekli olarak verilememesi nedeniyle,
Abone’nin internet hizmeti aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den bu
kampanya kapsamında indirimli süre boyunca İŞLETMECİ İNTERNET hizmeti kullanım ücretinde yapılan
indirimleri toplamını talep etmeyecektir.
7- İşyerim Paketleri kapsamındaki web sitesi hizmeti, Abonenin seçeceği alan adı ile birlikte İŞLETMECİ
tarafından verilen TTNET Webim ile sunulmaktadır. Abone, İŞLETMECİ üzerinden seçtiği alan adını ve Webim
ile oluşturduğu web sitesini ve 24(yirmi dört) aylık işyerim paketleri Taahhütnamesini başka bir kişi veya
firmaya devredemez. Abone, İŞLETMECİ’ İşyerim Aboneliklerini iptal ettiği durumda seçtiği alan adının ve
Webim ile oluşturduğu web sitesinin iptal edildiğini ve kullanılmayacağını kabul eder. Alan Adını transfer
etmek isterse İşyerim Paketini iptal ettirmeden önce transfer talebini İŞLETMECİ’ye iletmek durumundadır.

Paket içerikleri
Türk Telekom Güvenlik

Türk Telekom İnternet Webim

Başlangıç
3 Lisans

-

Ekonomik

Profesyonel

Profesyonel Ekstra

3 Lisans

5 Lisans

10 Lisans

AlanAdij.com, .net, .org); 5 GB

Alan Adı (.com, .net, .org); 10

Alan Adı (.com, .net, .org);

Web Alanı, 30 Saniyede Kolay

GB Web Alanı, 30 Saniyede

10GBWeb Alanı, 30 Saniyede

Site Sihirbazı; 10 Dakikada

Kolay Site Sihirbazı; 10

Kolay Site Sihirbazı; 10

Profesyonel Site Sihirbazı,

Dakikada Profesyonel Site

Dakikada Profesyonel Site

Wordpress, Joomla

Sihirbazı, Wordpress, Joomla

Sihirbazı, Wordpress, Joomla,

Seçenekleri

Seçenekleri

Kendi Tasarımını Kullan
Seçenekleri

Kurumsal e-posta

-

5 adet

5 adet

10 adet

Türk Telekom WiFi

600 Dk/Ay

600 Dk/Ay

900 Dk/Ay

1.800 Dk/Ay

8-Abone kampanya koşullarına ve kampanya dahilindeki internet hizmet tarifeleri, bağlantı ücreti,geçiş
ücreti ve kota aşım ile ilgili bilgilere 444 5 444 telefon numarası veya www.turktelekom.com.tr’den
ulaşabilecektir.
9-İşbu taahhütnamede yer almayan hususlarda İŞLETMECİ Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.
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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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