YENİ VE MEVCUT İŞYERİM ABONELERİNE
4.5G YEDEKLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
TTNET A.Ş (İŞLETMECİ)’nin yeni ve mevcut İşyerim abonelerinin (“Abone”) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi
dört) ay boyunca taahhüt karşılığı 4.5G Yedekli İnternet Kampanyası ’na (“Kampanya”) katılmaları
mümkündür.
Kampanya kapsamında bireysel Abone, her internet aboneliği için sadece 1 (bir) adet modem(“Ürün”)
için talepte bulunabilir Tüzel kisi abone ise her bir aboneliği için kampanya dönemi
boyunca farklı hizmet türünde toplamda en fazla 4 (dört) adet ürün için talepte bulunabilir. Tüzel
kişi abone, her bir ürün için ayrı kampanya katılım taahhütnamesi imzalayacak olup, kampanya katılım
başvurusu sırasında bağlı bulunduğu vergi dairesini ve vergi numarasını satış temsilcisine bildirmek ve
kayıt ettirmek ile yükümlüdür.
1. Ürünün toplam bedeli ve aylık taksit bedelleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.
Kampanya’dan kaynaklanan damga vergisi abone tarafından karşılanacak olup, sadece bir
defaya mahsus olmak üzere Abone’nin faturasına yansıtılacaktır.
Yeni Abonelikler Kampanya Fiyatları
Seçim

Modem

Aylık Taksit
(Vergiler Dahil)

Taahhüt Süresi (Ay)

Toplam Bedel
(KDV Dahil)

24 Ay Taksitli VDSL Modem

5 TL

24 AY

72 TL

12 Ay Taksitli VDSL Modem

10 TL

12 AY

72 TL

*Ürün’e ilişkin peşinat tutarı ve Ürün’ün peşin satışı yoktur.

Mevcut Abonelikler Kampanya Fiyatları
Seçim

Modem

Aylık Taksit
(Vergiler Dahil)

Taahhüt Süresi (Ay)

Toplam Bedel
(KDV Dahil)

24 Ay Taksitli VDSL Modem

10 TL

24 AY

240 TL

12 Ay Taksitli VDSL Modem

20 TL

12 AY

240 TL

*Ürün’e ilişkin peşinat tutarı ve Ürün’ün peşin satışı yoktur.

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 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) aylık Taahhüt Süresinden 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 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’de Abone’nin kullanımdan kaynaklanan arızalardan, İŞLETMECİ
sorumlu değildir. Abone, Taahhütlü Uygulama kapsamında Abone’ye teslim edilen Cihaz’da arıza
oluşması durumunda veya Cihaz’la ilgili her türlü talepte/şikâyette ilgili markanın yetkili teknik
servisleri tarafından Cihaz’la ilgili garanti kapsamı dâhilindeki işlemler yapılacaktır. Arıza durumunda
ve Cihaz ile ilgili her türlü talep ve şikâyette, İŞLETMECİ bayisinin Cihaz’ın tesliminde düzenlendiği
irsaliye ile birlikte, Abone’nin Cihaz’ın Yetkili Servisi ile veya 444 1 444 Çağrı merkezini arayarak
İşletmeci ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu kapsamda iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir:
TP-LİNK 9970W Modem Servis Merkezi
İletişim Merkezi: Sentim Bilişim Teknolojileri San. Tic. A.Ş
İnternet adresi: http://www.sentim.com.tr/iletisim
Telefon numarası : +90 850 209 40 40

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 modemin modeli TP LİNK 9970W’dir.Kampanya kapsamında verilecek modemler
stoklarla sınırlıdır.. Stoklarda Ürün’ün tükenmesi nedeniyle Abone talebinin karşılanmamasından
dolayı İŞLETMECİ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
10.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 ve Kampanya’dan
yararlanmak istediğimi kabul, 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 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.

İşbu Taahhütname’nin bir nüshasını elden teslim aldım.

MODEM TESLİM TUTANAĞI

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

