İŞİM WEB’DE (WIX) KAMPANYASI
24 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ
TTNET A.Ş.’nin (“İŞLETMECİ”) 26/02/2020 (bu tarih dahil) – 26/02/2022 (bu tarih dahil) tarihleri arasında
geçerli olan Wix Kampanyası’ndan (“Kampanya”) İŞLETMECİ internet aboneliği olan, kara listede yer
almayan, İŞLETMECİ’nin internet hizmetinde son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmayan,
taksitlendirilmiş borcu veya devam eden taksit ödemesi olmayan ve 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi
(“Taahhüt Süresi”) boyunca WIX paketlerine Abone olma taahhüdünde bulunan mevcut kurumsal
aboneler (“Abone”), aşağıdaki WIX paketlerinden birini seçerek yararlanabilecektir.
KAMPANYA KAPSAMINDA TERCİH ETTİĞİNİZ PAKET İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLODAN SEÇİM YAPINIZ.
Kampanya Kapsamındaki WIX Paketleri:
Tercih Edilen
Paket

Kampanya
Kapsamındaki
Paketler

Kampanyasız
Standart Paket Fiyatı
(Aylık)

Kampanyalı
Paket Fiyatı
(Aylık)*

İndirim Bedeli
(Aylık)**

Taahhüt
Süresi

Wix Standart
Premium Paket

25 TL

15 TL

10 TL

24 Ay

Wix Temel İşletme
Premium Paket

50 TL

25 TL

25 TL

24 Ay

Tabloda belirtilen ücretlere %18 KDV dahildir.
*Kampanyalı Fiyat: Kampanya kapsamında sunulan WIX paketinin 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi
boyunca ödenecek olan vergiler dahil aylık kampanyalı ücretidir.
**İndirim Bedeli: Kampanya kapsamında sunulan WIX paketinin kampanyasız tarife ücreti ile kampanyalı
ücreti arasındaki farkı göstermektedir. Yukarıdaki tabloda yer alan kampanyalı fiyat, tabloda belirtilen
24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi içerisinde geçerli olacaktır. Taahhüt Süresi bitiminde yürülükte olan
kampanyasız paket ücretleri geçerli olacaktır.
KAMPANYA KOŞULLARI
1. Kampanya’dan yararlanma, Abone’nin Taahhütname’yi imzaladığı tarihi takiben kampanyanın hattına
tanımlandığı gün başlar ve 24 (yimidört) ay sonra ilgili ayın son tahakkuk gününe kadar devam eder.
Abone, internet ve WIX abonelik taahhüdüne uygun davranması koşuluyla, Kampanya’dan yararlandığı
24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi boyunca yukarıda seçtiği WIX paketinin kampanya kapsamındaki
indirimli aylık ücretini ödeyerek 24 (yirmidört) ay boyunca WIX paketinden yararlanacaktır.
2. Abone’nin, işbu kampanya kapsamında yararlandığı Wix Hizmeti nedeniyle bilgilendirme de dahil
ve fakat bununla sınırlı olmaksızın her türlü talep ve şikayetinin muhatabı, Türk Telekom Çözüm Ortağı
Wix Firması (“Servis Sağlayıcı”) olup, Abone’nin hizmet ile ilgili yaşayacağı ihtilaflardan hiçbir şekilde
İŞLETMECİ sorumlu değildir. İŞLETMECİ’nin işbu kampanya taahhütnamesi kapsamında Servis Sağlayıcı
tarafından sunulmakta olan Wix Hizmeti’ne ilişkin bedelleri aylık ödeme yöntemiyle sunuyor durumunda
olması hiç bir şekilde; Wix hizmetini sunan veya aracısı sıfatına haiz olduğu anlamına gelmeyecek ve
bu şekilde yorumlanmayacaktır. İşbu kampanya taahhütnamesi kapsamında verilen hizmet ile ilgili hiç
bir durum, Servis Sağlayıcı’nın Abone’ye karşı olan hak ve yükümlülükleri ile ilgili İŞLETMECİ’nin Servis
Sağlayıcı ile müteselsilen sorumlu olduğu anlamına gelmeyecektir.
3. Abone’nin kampanya katılımı sırasında DSL Hizmet Numarası ve başvuru tarihi bilgilerini hizmetin
sağlanmasının gereği olarak Servis Sağlayıcı ile paylaşma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda,
ABONE, işbu Form’u imzalayarak, hizmet’ten yararlandığı süre boyunca geçerli olacak şekilde, işbu
bent hükmünde belirtilen bilgilerinin Servis Sağlayıcı ile paylaşılmasına ve firmanın yurt dışında olması
durumunda yurt dışına çıkarılmasına onay vermiştir.
4. Abone’nin programa girdiği veriler, verilen hizmetin teknik alt yapısı gereği hizmet devam ettiği sürece
yurt dışı sunucularda (Hollanda) tutulacak ve abonenin Wix paketinden vazgeçmesi veya internet hizmeti
aboneliğini sona erdirmesi durumunda derhal imha edilecektir.
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5. Abone, 24 (yirmi dört) aylık Taahhüt Süresi tamamen dolmadan önce; kampanya katılımını ve/veya
WIX ve/veya internet aboneliğini iptal etmesi ve/veya İnternet Abonelik Sözleşmesi’ni tek taraflı ve
haksız olarak feshetmesi ve/veya İŞLETMECİ tarafından feshedilmesine neden olması ve/veya DSL
hattını devretmesi ve/veya diğer İşletmecilere taşıması, hattını dondurması halinde; kalan aylar
boyunca ödeyeceği indirimli paket ücretleri toplamını tek seferde ve nakden İŞLETMECİ’ye ödemekle
yükümlüdür. Bu durumda Abone WIX paketi aboneliğini iptal etmediği sürece 24 (yirmidört) aylık
Taahhüt Süresinin sonuna kadar WIX paketinden yararlanmaya devam edecektir.
6. İŞLETMECİ, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya
şartlarında yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. 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.
7. İşbu kampanya kapsamındaki WIX paketinin aktivasyonu için gereken WIX Kupon Kodu Abone’nin
İŞLETMECİ kayıtlarında bulunan yetkili kişi e-posta adresine ve/veya cep telefon numarasına
gönderilecektir.
8. Abone,’nin kampanya kapsamında sunulan WIX paketinden yararlanabilmesi için https://wix.com/
turktelekom adresini ziyaret ederek, yetkili kişi e-posta adresi ve/veya cep telefon numarasına iletilen Wix
kupon kodu ile hizmet aktivasyonunu gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin
korunmasından Abone sorumludur. Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her
türlü faaliyetin Abone tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek ve bu faaliyetlerden doğan her türlü
yasal ve cezai sorumluluk Abone’ye ait olacaktır. Abone, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka
şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Servis Sağlayıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.
9. WIX paketlerinin kullanımı için gerekli olan internet bağlantısını veya bu amaca hizmet edecek başka
bir erişimi sağlamak ABONE’nin sorumluluğunda olup bu erişimin sağlanamaması nedeniyle hizmetin
kullanılamamasında İŞLETMECİ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
10. Abone WIX paketinden vazgeçme veya internet hizmeti aboneliğini sona erdirmeye yönelik talebini
yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde belirtilen diğer
usullerle İŞLETMECİ’ye iletmekle yükümlüdür.
11. Abone, WIX Hizmeti hakkında güncel bilgilere Servis sağlayıcının “https://tr.wix.com/” web adresinden
ulaşababilecek hizmetle ilgili her türlü sorun ve şikayetini https://www.wix.com/contact/tr web adresi
üzerinden Servis Sağlayıcı’ya iletebilecektir.
12. İşbu Kampanya Taahhütnamesinin imzalanmasından doğan damga vergisi Abone’nin ilk hizmet
faturasına yansıtılacaktır.
13. İşbu Kampanya Taahhütnamesi, bir nüshası İŞLETMECİ’de kalacak; diğer nüshası ABONE’ye verilecek
şekilde düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen Kampanya koşullarını okuduğumu, kabul ettiğimi, belirtilen şartlar çerçevesinde
Kampanya’dan yararlanmak istediğimizi kabul beyan ve taahhüt ederim.
İşbu Taahhütname’nin 1 (bir) nüshasını elden teslim aldım.
Tarih:

/

/

Abone/Yetkili
Ad Soyad/Unvanı
İmza
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