MEVCUT İŞYERİM ABONELERİNE
TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
TTNET A.Ş (İŞLETMECİ)’nin mevcut İşyerim abonelerinin (“Abone”) Peşin, 12 (on iki) , 24 (yirmi dört) veya 36
(otuz altı) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları mümkündür.
Kampanya kapsamında kurumsal Abone, her internet aboneligi üzerine sadece 1 (bir) adet modem (“Ürün”)
için talepte bulunabilir. Tüzel kisi abone ise her bir aboneligi için kampanya dönemi boyunca farklı hizmet
türünde toplamda en fazla 4 (dört) adet ürün için talepte bulunabilir. Tüzel kisi abone, her bir ürün için ayrı
kampanya katılım taahhütnamesi imzalayacak olup, satın alma anında baglı bulundugu vergi dairesini ve vergi
numarasını satıs temsilcisine bildirmek ve kayıt ettirmek ile yükümlüdür.
1. Ürünün toplam bedeli ve aylık taksit bedelleri aşağıdaki tabloda belertildiği gibidir. Kampanya’dan
kaynaklanan damga vergisi abone tarafından karşılanacak olup, sadece bir defaya mahsus olmak üzere
Abone’nin faturasına yansıtılacaktır.
Seçim

Modem

Taksit Süresi
(Ay)

Aylık Taksit
(Vergiler Dahil)

Toplam Fiyat
(KDV Dahil)

Peşin Fiyat

-

-

312 TL

12 Ay Taksitli Fiber Güçlü Modem

12 Ay

26 TL

312 TL

24 Ay Taksitli Fiber Güçlü Modem

24 Ay

13 TL

312 TL

36 Ay Taksitli Fiber Güçlü Modem

36 Ay

9 TL

324 TL

2. Abone, Abonelik Sözleşmesi’ni ve/veya Kampanya Katılım Taahhütnamesi’ni herhangi bir şekilde kısmen
veya tamamen üçüncü bir kişiye devredemez, devri durumunda işbu taahhüdü ihmal etmiş sayılacak ve
sağlanan avantajlar 3. Madde hükmü dahilinde aboneden tahsil edilecektir.
3. Abone’nin Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması, Ürün’e ilişkin taksitleri ödememesi, nakil nedeniyle
internet hizmetini alamadığı gerekçesiyle aboneliğini iptal etmesi, hattını devretmesi,
Abonelik Sözleşmesi’ni feshetmesi veya Abonelik Sözleşmesi’nin İŞLETMECİ tarafından feshedilmesi, işbu
Taksitli Modem Kampanyası Katılım Koşulları’nın ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin
hükümlerini yerine getirmemesi ya da bu hükümlere aykırı hareket etmesi, hattın kapatılması/iptali gibi nedenler
başta olmak üzere, Kampanya ve/veya internet aboneliğinin herhangi bir nedenle seçimine göre peşin, 12 (on
iki) , 24 (yirmi dört) 36 (otuz altı) aylık süreden önce sona ermesi durumunda; işbu
Katılım Koşullarını’nın 1. maddesinde belirtilen Ürün Rayiç Bedeli (“Ürün Rayiç Bedeli”), Abone’nin ürüne ilişkin
olarak ödemesini yaptığı taksitler söz konusu ise bu durumda Ürün Rayiç Bedeli’nden ödemesi yapılan taksit
bedellerinin çıkarılması ile elde edilen tutar nakden Abone’den tahsil edilecektir.
4. Abone, Kampanya çerçevesinde İŞLETMECİ’den aldığı internet hizmetine ilişkin aboneliğinin başka yere
naklini talep edebilir. Nakil sırasında internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetin
naklini istediği yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle Abone’nin aboneliğini iptal ettirmek istemesi
durumunda, Abone’nin Kampanya’dan yararlanmaya devam etmesi söz konusu olmaz. Bu durumda, Abone,
İŞLETMECİ tarafından taksitli satışı yapılan Ürün’ün, işbu
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Kampanya Katılım Koşulları’nın 1. Maddesi’nde belirtilen modem bedeli’nden, nakil işlemi yapıldığı tarihe kadar
abone tarafından ürüne ilişkin yapılan taksit ödemeleri düşüldükten sonra kalan tutarı tek seferde ödemekle
yükümlüdür.
5. Abone’nin İŞLETMECİ ile imzalamış olduğu Abonelik Sözleşmesi’nin bütün hükümleri, işbu kampanya katılım
koşulları ve Taahhütnamesi’nde hüküm almayan hallerde veya İŞLETMECİ ile Abone arasındaki abonelik
ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için öncelikle uygulama alanı bulur.
6. İŞLETMECİ, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü, işbu kampanya şartlarında
yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın herhangi bir nedenle süresinden önce kaldırılmasından dolayı
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, İŞLETMECİ tarafından www.turktelekom.com.tr
resmi internet sitesi üzerinden veya benzeri yollarla Abone’lerine duyurulur. Bu durumda, Abone, İŞLETMECİ
tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda veya bu nedenle hak talebinde
bulunamaz.
7. Kampanya dahilinde verilen Ürün’e Abone’nin kullanımdan kaynaklanan arızalardan, İŞLETMECİ sorumlu
değildir. Arıza oluşması durumunda veya Ürün’le ilgili talep ve şikayetlerde Ürün’ün yetkili teknik servisleri
tarafından Ürün’le ilgili garanti kapsamı dahilindeki işlemler yapılacaktır. Arıza durumunda ve Ürün ile ilgili talep
ve şikayetlerde abone tarafından irtibata geçilmesi gereken kurum, cihazın garanti belgesinde bildirilmiştir.
8. İŞLETMECİ, ürün taksitlerinden birini takip eden en az iki taksitin abone tarafından ödenmemesi halinde
Abone’ye kalan borçlarını ödemesi için bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması koşuluyla
kalan borcun tamamının ifasını talep etme ve bu sebeple Abone’yi kampanyadan çıkarma hakkını saklı
tutmaktadır. Söz konusu koşulların oluşması durumunda İŞLETMECİ’nin bu hakkını kullanmamış olması, bu
hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, daha sonra oluşan taksitlerin ödenmemesi durumları için
de emsal teşkil etmeyecektir.
9. Abone’nin işbu kampanya ile verilecek Ürün’ün markasını seçme hakkı bulunmamaktadır. Kampanya
kapsamında verilecek modemler, stoklarda yer alan markalarla sınırlıdır. Stoklarda Ürün’ün tükenmesi nedeniyle
abone talebinin karşılanmamasından dolayı İŞLETMECİ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
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TAAHHÜTNAME
İŞLETMECİ tarafından düzenlenen kampanya kapsamında, yukarıda yer alan kampanya katılım koşullarının 1.
Maddesi’nde belirtilen, seçimini yaptığım ………………….…………………...........…..……………. Seri numaralı Fiber Güçlü Modem’in
kampanya katılım koşulları ve kampanya katılım Tahhütnamesi’ni kabul ederek ……………………………………. tarihinde
teslim aldığımı belirtirim.
...... ay boyunca abone olarak kalacağımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali 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.

ABONENİN

ADI:
SOYADI:
UNVANI/FİRMA ADI:
TC KİMLİK NO:
VERGİ NO:
İNTERNET HİZMET NO:
veya
BAĞLI TEL NO:
CEP TEL:
TARİH:

/

/

2 0

ABONE
İMZA
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MODEM TESLİM TUTANAĞI

Modem kampanyası kapsamında 1 adet: ………………………………………………………….....................................................………….......................
………………………………………………………………………………………..............………………………………………………………..……………………………... marka …………………………
……………...........................................................………… seri no.’lu Fiber Güçlü modem eksiksiz olarak teslim edilmiştir.

TESLİMAT TARİHİ:

/

/

2 0

TESLİM ALANIN
AD:
SOYAD:
TESLİM EDENİN
AD:
SOYAD:

TESLİM ALAN
İMZA
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TESLİM EDENİN
İMZA

