TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
24/36 AY TAKSİTLİ BEKO YAZARKASA KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ
KAMPANYA’NIN KOŞULLARI:
TTNET A.Ş.’nin (“İşletmeci”) katılım koşullarını sağlayan yeni ve mevcut tüzel ya da gerçek kişi kurumsal internet aboneleri (“Abone”), 10.10.2017
(bu tarih dâhil) – 31.12.2019 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında İŞLETMECİ ile ARÇELİK Pazarlama A.Ş. (“ARÇELİK” veya “Çözüm Ortağı” olarak
anılacaktır.) arasında yapılan işbirliği ile düzenlenecek olan ARÇELİK Yazarkasa Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları ve işbu Kapsam
dokümanında detayları belirtildiği şekilde sunulacak olan Ürünlerden birine bu Kapsam Dokümanı’nda belirtilen bedel karşılığında sahip olabilmeleri
mümkündür.
Kampanya’ya katılım koşulları aşağıdaki gibidir:
a) İşletmeci’nin yeni veya mevcut tüzel ya da gerçek kişi kurumsal internet hizmeti Abonesi olmak,
b) VKN numarasına sahip olmak,
c) Süreli İnternet, HAZIRNET ve Seyirnet abonesi olmamak,
d) (Mevcut Aboneler için) Abonelik yaşı 6 aydan az olmamak; yeni Abone ise, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) en az 6 aydır aktif
kurumsal gerçek veya tüzel kişi mevcut telefon hizmeti abonesi olmak,
e) Mevcut aboneler için son 12 ay içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının 2 veya daha fazla kez Hat Toplama veya Alma Haberli Mektup
hareketi görmemiş olmak,
f) İşletmeci’ye yönelik olarak ödenecek taksit faturasının bulunmaması,
g) İşletmeci’ye ve Türk Telekom’a yönelik Son Ödeme Tarihi geçmiş borcu olmamak,
h) Kampanya giriş anında kara listede veya gri listede bulunmamak,
i) Hat dondurma listesinde olmamak,
j) Şüpheli alacaklı listesinde olmamak,
k) Alacak takibinde borcu bulunmamak,
l) Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri arasında İşletmeci’nin yetkili kanalları üzerinden veya Arçelik Yetkili Bayileri’nden Kampanya başvurusunda
bulunmak,
m) Kampanya kapsamındaki Ürün’ün bedelini mevcut abone ise Kampanya Taahhütnamesi’ni imzalamasını müteakip iş emrinin tamamlandığı
tarihten itibaren; yeni abone ise Kampanya Taahhütnamesi’ni ve abonelik sözleşmesini imzalamasını müteakip iş emrinin tamamlandığı tarihten
itibaren abonenin tercihine bağlı olarak 24 (yirmi dört) veya 36 ( otuz altı ) aylık Taahhüt Süresi boyunca her ay eşit taksitlerle ödemek.
o) 24(yirmidört) veya 36(otuzaltı) aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan her hangi bir nedenle çıkması durumunda, işbu Katılım
Koşulları’nda belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücreti İşletmeci’ye ödemeyi taahhüt etmek.
Kampanya Kapsamı:
1. Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, Tablo 1 de gösterilen aylık taksit tutarlarını tercih ettiği Taahhüt Süresi boyunca ödemek suretiyle aşağıda
özellikleri belirtilen Ürün’e sahip olacaktır. Abone, Kampanya’dan her bir hattı için 1 (bir) adet Ürün için talepte bulunabilir Abone’nin 3(üç)
’ten fazla hattı olsa dahi, Kampanya’dan en fazla 3 (üç) adet Ürün için yararlanabilir.
2. Taahhütname’nin imzalanmasından doğan damga vergisi Abone tarafından karşılanacak ve bu kapsamda, sadece bir defaya mahsus olmak
üzere Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone’nin damga vergisinden muaf olması durumunda damga vergisi İŞLETMECİ tarafından
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karşılanacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranı, http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani
adresinde belirtilmiştir.
3. Ürün’nün Özellikleri;
3.1.Kampanya kapsamında Abone’ye sağlanacak olan Ürün ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir:
BEKO 220TR: (“Ürün”)
Beko 220TR

KONTROL BİRİMİ

Ana işlemci

32bit Broadcom güvenli mikro işlemci @ 400MHz

İşletim sistemi

Linux v2.6.32.9

KULLANICI EKRANI

LCD Boyutu ve Tipi

3,5” TFT LCD

Çözünürlük

320 x 480

Dokunmatik Ekran

Kapasitif

Renk Sayısı

16 Milyon

MÜŞTERİ EKRANI

LCD Boyutu

Grafik LCD

Çözünürlük

32x128

TUŞ TAKIMI

Toplam Tuş Sayısı

24 Tuş (PCI-PED uyumlu)

Kısım Tuşları

8 adet (SHIFT tuşu ile kullanarak)

Ödeme Tuşları

Nakit / KrediKartı / Kupon

Fonksiyon Tuşları

Çekmece, PLU, SİL, İPTAL, ARA TOPLAM, SHIFT, %-+, X

Rakam Tuşları

Numerik 0-9

ELEKTRONİK KAYIT ÜNİTESİ

Toplam Satır Sayısı

4 Milyon Satır

Hafıza Tipi

SD kart => 32mm (L) x 24mm (W) x 2.1mm (H)

Hafıza Boyutu

512 Mbyte

MEKANİK ÖLÇÜLER

Boyutlar

218mm (L) x 107mm (W) x 76mm (H)

Ağırlık

Yaklaşık 700 gram

YAZICI

Yazıcı Tipi

2 inch Termal Yazıcı

Satır uzunluğu

Değişken (maksimum 24 karakter)

Yazıcı/Kağıt Genişliği

58mm / 57mm
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Kağıt rulo çapı

50 mm

Yazma Hızı

100 mm/sn

Yazıcı Ömrü

15 Milyon Satır

HAFIZA YAPISI

Hafıza

128 MB

RAM

64 MB DDR2

SESLİ UYARI

Buzzer

85 dB

GÜÇ KAYNAĞI

Adaptör

9V / 5A - Efficiency Level V

Batarya

7.4V 1050mAh Li-Po (değiştirilebilir) ve dahili şarj

KART OKUYUCULAR

Manyetik Okuyucu

ISO 7810, 7811 & 7813 Triple track, Bi-Directional

Chipcard Okuyucu

ISO 7816 ID-1 1.8V/3V/5V T=0, T=1

Temassız Okuyucu

ISO 14443 Type A, B, ISO 18092 NFC and Mifare® & SONY® Felica

SAM Card slotları

ID-0000, 6 SAM yuvası

ÇEVRE BİRİMLERİNE BAĞLANTI

Çekmece Portu

1 adet (RJ11 - 12V)

Standart USB Port

1 adet OTG (USB 2.0)

BEKO 300TR: (“Ürün”)
BEKO 330 TR
Özellikler
Hafıza Yapısı

Mali Hafıza

RAM

Broadcom 400 MHz hızında 32 bit güvenli işlemci

FLASH

128MB

SRAM

2 GB

Micro SD Okuyucu

4 GB (Dahili EKÜ:40 Milyon Satır)

Kayıt/Saklama Süresi

3650 günlük güvenli hafıza

SAM
Kart Okuyucular

Kullanıcı Ekranı

1 SIM + 1 SAM + 1 (SIM yada SAM)
Smart kart

ISO 7816 ID-1 1.8V/3V/5V T=0 T=1

Magnetik Okuyucu

ISO 7810, 7811, 7812 Triple Track, Bi-directional

Temassız

ISO 14443 TYPE A,B, ISO 18092 NFC

Ekran tipi

TFT

LCD Boyutu

3.5inch
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Müşteri Ekranı

Bağlantı Portları

Tuş Takımı

Renk Sayısı

16 Milyon

Çözünürlük

320 x 480

Arka Aydınlatma

Beyaz

Dokunmatik Ekran tipi

Kapasitif

Ekran tipi

TLCD

Renk

Mono

Çözünürlük

Tek satır - 10 karakter

Arka Aydınlatma

Beyaz

GSM/GPRS Quad band

2G / 3G

Cash Register drawer

RJ11 - 12V (cradle’da)

Ethernet

Aksesuar ile (yanında veriliyor)

RS232

RJ45 - 115200bps (cradle’da)

USB

OTG MicroUSB - Host USB2.0 (cradle’da)

Fonksiyon Tuş Sayısı

15

Sesli Uyarı
Yazıcı

Güç Kaynağı

Buzzer
Yazıcı Tipi

Termal Yazıcı

Yazıcı Boyutu

2 inch

Çözünürlük

384 nokta

Kağıt genişliği

58 mm

Kağıt rulo çapı

40 mm

Yazma hızı

100mm/saniye

Adaptör

5VDC/2A (cradle’da)

Araç Şarjı

5VDC/1.5A

Batarya

Li-Ion 3.7V / 2800mAh (10Wh)(dahili)

Pil Süresi

30+ saat / 250 satış

Boyutlar (mm)

168(boy) x 82(en) x 66(yükseklik)

Ağırlık (gr)

432gr(batarya dahil)

Onaylar

GİB, TÜBİTAK, CE, TSE, PCI 4.x, PCI DSS, EMV Level 1, Level 2 ,
MasterCard
PayPass, Visa PayWave, Amex

İşletim Sistemi

Linux

3.2.Kampanya kapsamında İŞLETMECİ tarafından taksitli olarak satışı yapılacak Ürünlerin Taahhüt Süresine göre belirlenen KDV dahil rayiç bedelleri
ve aylık taksit tutarları, aşağıda belirtilmiştir;
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Tablo – 1
Ürün Marka

Model

Aylık Taksit (VD)

Taksit Süresi

Rayiç Bedel (VD)

Beko

220TR Yazarkasa POS

61,90 TL

24 Ay

1.485,60 TL

Beko

220TR Yazarkasa POS

43,90 TL

36 Ay

1.580,40 TL

Beko

300TR Yazarkasa POS

65,90 TL

24 Ay

1.581,60 TL

Beko

300TR Yazarkasa POS

46,90 TL

36 Ay

1.688,40 TL

3.3.Kampanya konusu ürünler kampanya katılımına dair imzalı evrakların kendisine ulaşmasını takiben 4(dört) iş günü içinde kargo aracılığıyla veya
elden Abone’nin adresine teslim edilmiş olacaktır.
3.4.Ürünleri teslim alan Abone çözüm ortağına ait telefon numaralarını arayarak veya e-posta yoluyla kurulum talebinde bulunacaktır. Kurulum
talebinden itibaren en fazla 2(iki) iş günü içinde olmak kaydıyla Aboneye çözüm ortağı tarafından mutabık kalınmış bir kurulum günü
belirlenecektir.
3.5.Abonenin çözüm ortağı ile mutabık kaldığı kurulum randevu tarihinde değişiklik yapmak istemesi durumunda kurulumdan en az 2 (iki) iş günü
önce tarih değişikliği talebini Çözüm Ortağı’na iletmesi gerekecektir. Ürün’ün belirtilen adreste doğru kişiye teslimatından İŞLETMECİ sorumlu
olmayacaktır. Teslim edilecek adresle ve kişiyle ilgili doğru bilgi verilmesi Abone’nin sorumluluğundadır.
3.6.Kampanya kapsamında İş ortağı tarafından Garanti dahilindeki hizmetlerden ücret alınmayacaktır. Garanti dışı kullanıcıdan kaynaklanan ürünün
düşürülmesi, kırılması, darbe alması, ezilmesi, bükülmesi, kısa devre edilmesi, düşük, yüksek ya da ani voltaj uygulamaları, topraklama hataları,
eksikliği, iş ortağı tarafından temin edilmeyen hatalı aksesuar ya da sarf malzemelerinin neden olduğu arızalar, yetkili olmayan kişilerin yaptığı
bakım, onarım, kapasite artırımı, kaza, yangın, felaketler, taşıma işlemlerinden oluşabilecek arızalar, normal aşınma ve yıpranmalar, garanti
kapsamına alınmayacaktır. Ayrıca garanti belgesinde detaylandırılan diğer olumsuz kullanım durumlarında ürün garanti kapsamına
alınmayacaktır. Abone gerektiği durumlarda isterse ücretli onarım ve hizmetlerden faydalanabilecektir.
3. 7.Kurulumlar sadece hafta içi günlerde 08:30-18:30 saat aralığında, Cumartesi günü ise 12:00 ye gerçekleştirilecektir.
3.8. İŞLETMECİ kaynaklı olmayan sorunlarda, ürünlerde Abone ve kullanım hatalarından kaynaklı olmayan ve sistemin doğru çalışmasını engelleyen
garanti kapsamındaki bir sorun olması durumunda sorunun İŞLETMECİ’ den kaynaklanmadığının anlaşılmasını takiben Çözüm Ortağı sorun yaşanan
ürünlerin hasar tespitini yapmakla ve sorunu çözmekle yükümlüdür.
4. Abone’nin, Taahhüt Süresinin bitiminden önce:
-

Kampanya’dan çıkması ve/veya internet aboneliğin sona erdirilmesi,
İŞLETMECİ tarafından (Abone’den kaynaklı bir sebeple) Aboneliğin sona erdirilmesine sebebiyet verilmesi,
Hat/hatların ve işbu Taahhütname’yi üçüncü bir kişiye devredilmesi,
Hat/hatların bir başka işletmeciye taşınması ve/veya faturasız sisteme geçirilmesi,
İşbu Kampanya ve Taahhütname konusu hat(lar) ile birlikte (ilgili kampanya taahhütnamesinde açıkça izin verilen durumlar hariç
olmak üzere) başka bir taahhütlü ürün kampanyasına dahil olunması,
- İŞLETMECİ İnternet hizmetine ve kampanya kapsamında taksitli satışı yapılan Ürün’e ilişkin fatura ödemlerinde temerrüde düşülmesi
- İşbu Kampanya kapsamında Abone’ye teslim edilen Ürün’nün, işbu Taahhütname süresi içerisinde kaybedilmesi veya çalınması ve/
veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi halleri de dahil olmak üzere,
Taahhütname’ den doğan yükümlülüklerin Abone tarafından ihlal edilmesi durumunda, Kampanya kapsamında taksitli satışı yapılan Ürün’ün Abone
tarafından tercih edilen Taahhüt Süresine göre işbu Taahhütname metninin 2.2. maddesinde belirtilen rayiç bedelinden varsa ödenen taksit tutarları
çıkartılmak suretiyle hesaplanan tutar Abone’nin faturasına yansıtılacaktır.
5. Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını isterse, Taahhüt Süresi, hattın dondurulduğu süre kadar uzar.
Ancak, Abone, hattının dondurulduğu süre boyunca da Kampanya kapsamındaki Ürün’ün taksit ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Abone,
uzayan Taahhüt Süresinin bitiminden önce Kampanya’dan çıkar/ (Abone’den kaynaklanan bir sebeple çıkarılırsa Ürün’ün Taahhüt Süresine
göre değişen ve işbu Taahhütname metninin 2.2. maddesinde belirtilen rayiç bedelinden Abone’nin ödediği taksit tutarları çıkartılmak
suretiyle varsa kalan tutar Abone’nin faturasına yansıtılacaktır.
6. Abone, Kampanya’dan vazgeçme, aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak
veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde belirtilen usullere uygun olarak İŞLETMECİ’ye iletmekle
yükümlüdür.
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7. Abone, Kampanya kapsamında İŞLETMECİ tarafından taksitle satışı yapılan Ürün’le ilgili olarak işbu Kampanya’ nın Çözüm Ortağı ile işbirliği
içinde yürütüldüğünü, işbu Kampanya’dan yararlanmak için Çözüm Ortağı ile Yeni Nesil Yazarkasa hizmeti kapsamında ürün kurulum, bakım,
yazılım ve satış sonrası hizmetlerin hüküm ve şartlarına ilişkin ayrıca Sözleşme yapması gerektiğini, işbu Taahhütname ile Sözleşme’nin
hükümlerinin ayrı ayrı yorumlanacağını ve bu kapsamda İşletmeci ve Çözüm Ortağı ile ilişkilerinde sorumluluk, borç ve haklarının birbirinden
bağımsız olarak hüküm doğuracağını, İŞLETMECİ’ in hiçbir suretle Abone ile Çözüm Ortağı arasındaki hukuki ilişkiye taraf olmadığını kabul ve
beyan eder. Ürünle ilgili kurulum, bakım, yazılım ve satış sonrası hizmetlerin ücretli/ücretsiz sunulması Abone ile Çözüm Ortağı arasındaki
Sözleşme kapsamında belirlenecektir.
8. Abone, Kampanya kapsamında sunulan ürünlerdeki ayıplardan dolayı ürün tedarikçisi konumundaki Çözüm Ortağı’na veya İŞLETMECİ’ye
başvurabilir. Ürün(ler)’de arıza oluşması durumunda veya Ürün’le ilgili her türlü talepte/şikâyette ürün’le ilgili garanti kapsamı dâhilindeki
işlemler yapılacaktır. Abone’nin arıza durumunda ve ürün ile ilgili her türlü talep ve şikâyette Çözüm Ortağı ile veya İşletmeci ile irtibata geçmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda, iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

ARÇELİK
Adres
: Beko YazarkasaPos Çözüm Merkezi - İstanbul
Tel
: 0850 250 0 767 - 444 0 888
TTNET A.Ş.
İletişim Merkezi : www.turktelekom.com.tr
Telefon numarası : 444 5 444

9. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi
nedeniyle Abone’nin Kampanya’dan çıkmak istemesi ve/veya internet aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda, Kampanya kapsamında
taksitli satışı yapılan Ürün’ün Taahhüt Süresine göre değişen ve işbu Taahhütname metninin 2.2. maddesinde belirtilen rayiç bedelinden
varsa ödenen taksit tutarları çıkartılmak suretiyle hesaplanan tutar Abone’nin faturasına yansıtılacaktır.
10. İŞLETMECİ, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden veya
Kampanya’nın süresinden önce kaldırılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, İŞLETMECİ tarafından
www.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak
Abone’lere duyurulur. Bu durumda, Abone, İŞLETMECİ tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda
bulunamaz. Bu durumda, Abone’nin, Ürün’ün mülkiyetine sahip olması ve Ürün’den yararlanmaya devam edebilmesi ve aboneliğin sona
ermesinden sonra Abone’ye taksitli ödemeye imkân verecek şekilde fatura gönderiminin mümkün olmaması nedeniyle, 4. madde hükmü
uygulama alanı bulur.
11. Abone’nin, Taahhüt Süresi içerisinde herhangi bir nedenle bu Kampanya’dan çıkması halinde; Abone işbu Kampanya kapsamındaki hattı ile
50 (elli) gün içerisinde başka bir Ürün ve Cihaz kampanyasından faydalanamaz.
12. Ürün için geçerli olan Taahhüt Süresi, Abone tarafından Kampanya kapsamında alınmış ya da alınacak diğer Kampanya ürünleri için bağlı
olunan/olunacak olan taahhüt sürelerinden bağımsız olarak değerlendirilir.
13. Kampanya’ya katılan Abone;
İŞLETMECİ kayıtlarında bulunan kişisel bilgilerinin (Ad, Soyad, unvan, hat tesis adresi, Şehir ve İlçe bilgisi, Kampanya’ya katılım tarihi, Abone ID,
T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Hizmet Numarası, Kampanya güncelleme tarihi, Yetkili Adı soyadı, Yetkili TCKN, Yetkili GSM
No, E-Posta, olağan durumda Taahhüt Süresi’nin tamamlanacağı tarih/Taahhüt Süresi’nin, kampanya uygunluk bilgilerinin tamamlanmasından
önce Kampanya’dan ayrılması durumundan Kampanya’dan ayrıldığı tarih) İŞLETMECİ tarafından Çözüm Ortağı ile paylaşılmasına ve İŞLETMECİ
ve Çözüm Ortağı tarafından Taahhüt Süresi’nin tamamlanmasından önce Kampanya’dan ayrılması durumundan Kampanya’dan ayrıldığı tarihe
kadar işlenmesine onay verdiğini, İŞLETMECİ kayıtlarında bulunan kişisel iletişim adresleri (Sabit Telefon, Cep Telefonu, E-Posta, İş Telefon
Numarasının Bağlı Olduğu Hat Tesis Adresi) üzerinden İŞLETMECİ Internet Abonelik Sözleşmesi ve/veya Kampanya kapsamında İŞLETMECİ
ve/veya Çözüm Ortağı tarafından her türlü bildirim ve sair işlemlerin yapılmasını ve bu şekilde yapılan işlemlerin yasal geçerliliğini kabul ettiğini,
kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. Abone, Ürünün kendisine sağlanabilmesi açısından gerekli işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz
olarak vermekle yükümlüdür. Aksi halde, tüm sorumluluk Abone’ye aittir.
15. İŞLETMECİ’ nin Kampanya kapsamında Çözüm Ortağı tarafından sunulmakta olan hizmetlere ilişkin hiç bir şekilde; bu hizmetleri sunan veya
aracısı sıfatına haiz olduğu anlamına gelmeyecek ve bu şekilde yorumlanmayacaktır. İşbu Kampanya ile ilgili hiç bir durum, Çözüm Ortağı’ nın
Aboneye karşı olan hak ve yükümlülükleri ile ilgili İŞLETMECİ’ nin ÇÖZÜM ORTAĞI ile müteselsilen sorumlu olduğu anlamına gelmeyecektir.
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16. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütname bir nüshası İŞLETMECİ’de kalacak; diğer nüshası Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen Kampanya koşullarını okuduğu mu, kabul ettiğimi Kampanya kapsamında aşağıda işaretlediğim ürün faydasından
yararlanmak istediğimi (sadece (a) , (b), (c) veya d seçeneklerinden bir tanesinin işaretlemeniz rica olunur.) a) Arçelik ( Beko 220TR Yazarkasa ) –
24 Taksit

b)

Arçelik ( Beko 220TR Yazarkasa ) – 36 Taksit

c)

Arçelik ( Beko 300TR Yazarkasa ) – 24 Taksit

d)

Arçelik ( Beko 300TR Yazarkasa ) – 36 Taksitkabul, beyan ve taahhüt ederim.

İletişim bilgilerim kullanılarak TTNET A.Ş. tarafından hizmetlerin, ürünlerin, kampanyaların ve tekliflerin pazarlanması ve tanıtımı amaçlı
haberleşme yapılmasına izim vermiyorum.
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 TTNET A.Ş., Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından
kullanılmasına izin veriyorum.
* Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak geri alabilirsiniz İşbu
Taahhütname’nin bir nüshasını elden teslim aldım.
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