TAKSİTLİ MODEM VE KABLOSUZ AĞ GENİŞLETİCİ
KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
TTNET A.Ş (İŞLETMECİ)’nin Taksitli Modem ve Kablosuz Ağ Genişletici Kampanyası’ndan (“Kampanya”) 12
(oniki) veya 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi boyunca İŞLETMECİ Sabit İnternet Abonesi olma taahhüdünde
bulunan yeni kurumsal Aboneler faydalanabilecektir.
Kampanya kapsamında modem ve kablosuz ağ genişletici ürünleri (“Ürün”) birlikte alınacaktır, ürünlerin ayrı
ayrı satışı söz konusu değildir. Abone, her bir internet aboneliği üzerine en fazla 4 (dört) adet ürün için talepte
bulunabilir Aboneler’in, her bir ürün için ayrı kampanya katılım taahhütnamesi imzalaması ve satın alma anında
bağlı bulunduğu vergi dairesi ile vergi numarasını satış temsilcisine bildirmek ve kayıt ettirmek ile yükümlüdür.
İşbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere, Abonenin
faturasına yansıtılacaktır.
1) Kampanya kapsamında Abone vergiler dahil rayiç bedeli 288 TL (İkiyüzseksensekizTürklirası) olan …………modem
ve ……………kablosuz ağ genişletici ürünü 12(oniki) aylık Taahhüt Süresi boyunca aylık 24 (YirmidörtTürkLirası)
taksitle veya 24(yirmidört) aylık Taahhüt Süresi boyunca aylık 12 (OnikiTürkLirası) taksitle alabilecektir.
KAMPANYA KAPSAMINDA TERCİH ETTİGİNİZ TAKSİT SÜRESİ İÇİN
AŞAĞIDAKİ TABLODAN SEÇİM YAPINIZ.
Tercih Edilen
Taksit Süresi

Aylık Taksit
(Kdv Dahil)

Taahhüt
Süresi (Ay)

Toplam Fiyat
(Kdv Dahil)

24 Ay Taksitli

12 TL

24

288 TL

12 Ay Taksitli

24 TL

12

288 TL

2) Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Abonelik Sözleşmesi’ni ve/veya Kampanya Katılım Taahhütnamesi’ni
herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devredemez, devri durumunda işbu taahhüdü
ihlal etmiş olacak ve ürün bedeli 3. Madde hükmü dahilinde aboneden tahsil edilecektir.
3) Abone’nin Taahhüt Süresi tamamen dolmadan önce; Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması,ve/veya
Aboneliği’ni iptal etmesi Ürün’e ilişkin taksitleri ödememesi, nakil nedeniyle internet hizmetini alamadığı
gerekçesiyle internet aboneliğini iptal etmesi, hattını devretmesi, Abonelik Sözleşmesi’ni feshetmesi veya
Abonelik Sözleşmesi’nin İŞLETMECİ tarafından feshedilmesine neden olması, işbu Taksitli Modem Ve
Kablosuz Ağ Genişletici Kampanyası Katılım Koşulları’nın ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin hükümlerini
yerine getirmemesi ya da bu hükümlere aykırı hareket etmesi, hattın kapatılması/iptali halinde; modemin
mülkiyeti Abone’de kalacağı için, işbu Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin 1. maddesinde belirtilen Ürün
Rayiç Bedelinden (“Ürün Rayiç Bedeli”), Abone’nin ürüne ilişkin ödemesini yaptığı taksitler söz konusu ise bu
durumda Ürün Rayiç Bedeli’nden ödemesi yapılan taksit bedellerinin çıkarılması suretiyle 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’nin
ürüne ilişkin olarak ödemesini yaptığı taksitler söz konusu ise Ürün Rayiç Bedeli’nden ödemesi yapılan taksit
bedellerinin çıkarılması suretiyle elde edilen tutar nakden Abone’den tahsil edilecektir.
5) Abone’nin İŞLETMECİ ile imzalamış olduğu Abonelik Sözleşmesi’nin bütün hükümleri, işbu kampanya
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katılım koşulları ve Taahhütnamesi’nde hüküm almayan hallerde veya İŞLETMECİ ile Abone arasındaki abonelik
ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için öncelikle uygulama alanı bulur.
6) Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını isterse, Abone’nin
tercih ettiği Taahhüt Süresi sona erene kadar Ürün Taksit tutarları Abone’nin faturasına yansıtılmaya devam
eder.
7) 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.
8) Kampanya kapsamında Abone’ye teslim edilen Ürün’de arıza oluşması durumunda veya Ürün’le ilgili her
türlü talepte/şikâyette ilgili markanın yetkili teknik servisleri tarafından Ürün’le ilgili garanti kapsamı
dâhilindeki işlemler yapılacaktır. Arıza durumunda ve Ürünle ile ilgili her türlü talep ve şikâyette, Abone 444 5
444 numaralı çağrı merkezi üzerinden cihaz tedarikçisinin iletişim bilgilerine ulaşabilir. Ürün'e ilişkin her
türlü talep ve şikayetini İŞLETMECİ’ye ve/veya Tedarikçi Firma’ya iletebilir.
9) Abone’nin işbu kampanya ile verilecek Ürün’ün markasını seçme hakkı bulunmamaktadır. Kampanya
kapsamında verilecek Modem ve Kablosuz Ağ Genişleticiler, stoklarda yer alan markalarla sınırlıdır. Stoklarda
Ürün’ün tükenmesi nedeniyle abone talebinin karşılanmamasından dolayı İŞLETMECİ hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
10) Abone, işbu Taahhütname’de doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiği bilgilerin yanlış ya da eksik
olmasının sonuçlarından bizzat sorumludur.
11)İşbu Taahhütname bir nüshası İŞLETMECİ’ de kalacak diğer nüshası Abone’ye verilecek şekilde
düzenlenmiştir.
Talebim üzerine yapılan işlemlere dair bilgilendirildim. İşbu Tahhütname’nin bir nüshasını elden teslim
aldım.
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TESLİM ALAN İMZA

