Dijital Faks hizmetini almak istediğiniz pilot numaranın hizmet türüne göre ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

PSTN

TT Dijital Çoklu Hat

Sanal Santral

IP Çoklu Hat

Ek-1 de yer alan Dijital Faks paketlerinden yararlanmak istediğiniz paket adını yazınız; paket türü ve paket süresi tercihiniz doğrultusunda
ilgili kutucuğu işaretleyiniz.
Paket Türü
:
Kullanıcı Faks Paketi
Profesyonel Faks Paketi
Paket Adı

:

Paket Süresi

:

Taahhütsüz

Entegrasyon Bedeli Ödeme Seçeneği*

12 Ay Taahhütlü
:

Tek seferde

12 Ay Taksitli

* Hizmet kapsamında birden fazla entegrasyon bedeli oluşabilecektir. Bu durumda, Abone’nin, Türk Telekom tarafından e-posta
ile iletilen ilave entegrasyon bedeli’ni e-posta ile yapacağı bildirimle kabul etmesi veya işbu Form’un ekinde yer alan ek formu
imzalaması hallinde Abone ilave entegrasyon bedeli’ni ödemekle yükümlü olacaktır.
A. Form’un Konusu:

İşbu Form’un konusu, Türk Telekomünikasyon A.Ş (“Türk Telekom”) Abone’lerinin işbu Form’un önyüzünde belirtilen numarasına(larına)
fax over IP teknolojisi ile internet üzerinden faks alıp gönderme hizmetinin (“Hizmet”) sağlanmasına yönelik kapsam ve koşullarının
belirlenmesidir.
İşbu Form; Pilot Numarası işbu Form’da belirtilen Hizmet’e ilişkin Abonelik Sözlemesi’nin/Hizmet Formu’nun ayrılmaz bir parçası olup
Abonelik Sözleşmesi/Hizmet Formundan ayrı yorumlanamaz.
B. Tanımlar:
Fax Over IP (FOIP): IP üzerinden faks gönderme ve alma işlemini,
Kanal: Yeni nesil faks sistemine tanımlı numaraların eş zamanlı gelen/giden faks çağrı sayısını, Kullanıcı: Yeni nesil faks sistemine tanımlı
numaralardan faks gönderimi/alımı yapılabilmesi için oluşturulan yetkilileri, ifade eder.
C. Taraflar’ın Hakları ve Yükümlülükleri:
1.Abone, işbu Form’da tercih ettiği/işaretlediği paket kapsam ve süresine göre Ek-3’ de yer alan Başvuru ve İptal Formunda belirttiği
kullanıcı bilgileri ve hatları ile Türk Telekom’un Dijital Faks Hizmeti’nden (“Hizmet”) yararlanacaktır. Abone’nin Hizmet’ten
taahhütlü şekilde yararlanması durumunda, işbu Form’da belirtilen Taahhüt Süresi, Hizmet aktivasyonunun yapıldığı tarihi müteakip
ilk faturalama tarihi itibariyle başlayacaktır. Abone’nin Hizmet’ten yararlanacak kullanıcı bilgilerinde ve hatlarda değişiklik yapmak
istemesi halinde Başvuru ve İptal Formu’nu güncelleyerek Türk Telekom’a iletmesi gerekmektedir.
2.Türk Telekom, mücbir sebep halleri, umulmayan haller ve altyapıdan kaynaklanan sorunlar hariç olmak üzere Hizmet’in
aktivasyonunu en geç 20 (yirmi) gün içerisinde gerçekleştirecektir.
3.Dijital Faks hizmeti üzerinden alınan ve gönderilen fakslar 12 (oniki) ay boyunca Türk Telekom veri merkezinde saklanacaktır.
Abone’nin 12(oniki) aylık sürenin sonunda faksların tümünü alması gerekmektedir. Aksi halde Abone, 12 (oniki) aylık sürenin
sonunda almadığı fakslar için Türk Telekom’dan herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.
4.Kullanıcı faks paketlerinden birini alan Abone, paket kapsamındaki kullanıcı sayısı kadar erişim bilgisini Türk Telekom’dan talep
edebilir. Tüm fakslar alıp gönderilir fakat kanal dedikasyonu yoktur. Kullanıcı Faks paketlerinde maksimum 2 adet faks numarası
sisteme tanımlayabilecektir. Aynı Dijital Faks paketi içerisine aynı hizmet türüne ait numaralar dahil edilebilir.
5.Profesyonel faks paketlerinden birini alan Abone için sınırsız kullanıcı tanımı yapılır ve paket kapsamındaki kadar yeni nesil faks
hizmeti üzerinde kanal tanımlaması yapılır.
6.Abone, tercih ettiği paket ve paket süresi seçeneğine göre Ek-1’teki Tarife Tablosu’nda belirtilen ücretleri ödemekle yükümlüdür.
Ek-1’teki Tarife Tablosu işbu Form’un ayrılmaz bir parçası olup taraflar için bağlayıcıdır.
7.Abone’nin tercih ettiği paket’ten taahhütlü şekilde yararlanması durumunda, işbu Form’da işaretlediği taahhüt süresinin
tamamlaması halinde, Abone aksini beyan etmediği sürece taahhüt süresi otomatik olarak yenilenecektir.
8. Abone’nin, tercih ettiği paket’ten taahhütlü şekilde yararlanması durumunda, taahhüt süresi tamamlanmadan;
Hizmet’ten taahhütsüz olarak yararlanmaya devam etmek istemesi veya aynı paket türü içerisinde fiyat olarak daha düşük
ücretli bir pakete geçmesi veya profesyonel paketlerden kullanıcı paketlerine geçmelesi veya Abonelik Sözleşmesi’ni tek
taraflı ve haksız olarak fesh etmesi ve/veya Abone’den kaynaklanan sebeplerle Türk Telekom tarafından fesh edilmesi
ve/veya hizmeti devretmesi halinde (her biri “ihlal durumu” olarak isimlendirilmiştir.); ihlal durumunun gerçekleştiği tarihe
kadar Abone’ye paket ücretlerinde sağlanmış olan tüm indirimlerin toplamı (“Sağlanan Fayda”) ile Abone’nin kalan taahhüt
süresi boyunca ödemeyi taahhüt ettiği indirimli paket ücretleri toplamından (“Kalan Aylar Faydası”) hangisi düşükse o
bedeli, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Abone’den tahsil edilecektir.
Ek olarak varsa işbu Form’un ekinde yer alan entegrasyon ücretinin ve/veya aktivasyon ücretinin kalan kısmı ayrıca tahsil
edilir.
9.Abone’nin, taahhütsüz olarak Hizmet’ten yararlandığı sürede paket değişikliği yapması halinde Abone yeni pakete karşılık gelen
ücretleri ödeyerek Hizmet’ten yararlanmaya devam edecektir.
10.
Taahütlü olarak Hizmet’ten yararlanan Aboneler ise; sadece kullanıcı paketlerinden profesyonel paketlere geçiş
yapabilecektir. Taahhütlü Abonelerin aynı paket türü içerisinde fiyat olarak daha düşük ücretli bir pakete geçmeleri veya profesyonel
paketlerden kullanıcı paketlerine geçmeleri hali Taahhüt İhlali olarak değerlendirilecek ve İş bu Form’un 8.maddesi uygulama alanı
bulacaktır.
11.
Hizmet’e ilişkin faksların alıp gönderilmesi, faks raporlarının görüntülenmesi için, Dijital Faks uygulamalarına(web
uygulaması, PC uygulaması, telefon aplikasyonu ve mail entegre tool’u) girişleri için Kullanıcı Adı ve Şifre bilgisi Türk Telekom
tarafından işbu Forum’un imzalandığı tarihten itibaren en geç 20 (yirmi) iş günü içerisinde işbu Form’da belirtilen e-posta adresine
gönderilmek suretiyle Abone’ye iletilecektir. Abone söz konusu kullanıcı adı ve şifresinin korunmasında ve üçüncü kişilerle
paylaşılmamasından münferiden sorumludur.
12.
Dijital Faks uygulamalarının her ne sebeple olursa olsun üçüncü kişiler tarafından kullanılması ya da yasal olmayan
erişimden kaynaklı olarak ayarlarının değişmesi, sistemin bozulması, sisteme erişimin engellenmesi vb. tüm sorunlar Abone’nin
sorumluluğunda olup Abone bu durumda Türk Telekom’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

13.
Abone, Dijital Faks hizmeti kapsamında Türk Telekom tarafından sağlanacak uygulama erişimi, bu konuda
yetkilendirilmiş işletmecilerden temin etmekle yükümlüdür. Söz konusu uygulamalara erişim için internet servis sağlayıcılardan
alınacak olan erişim hizmetinde meydana gelecek kesintilerden ve bu nedenle Hizmet’ten yararlanılamamasından Türk Telekom
sorumlu değildir.
14.
İşbu Form’da düzenlenmeyen tüm hususlarda, Hizmet’e ilişkin Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun (Çerçeve
Abonelik Sözleşmesi’nin) hükümleri uygulama alanı bulur.
15.
İşbu Formun imzalanmasından doğan damga vergisi Abone tarafından ödenecek, bu kapsamda Abone’nin ilk faturasına
yansıtılacaktır. Abone’nin kanun hükümleriyle muaf tutulduğu durumlarda ise damga vergisi Türk Telekom tarafından
karşılanacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranına http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/ Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisiorani adresinde yer verilmiştir.
D. Form’un Sureti, Tarih ve İmzalandığı Yer
İşbu Form, ekleriyle birlikte bir nüshası Türk Telekom’da kalacak ; diğer nüshası Abone’ye verilecek
…..../….../…. tarihin de imzalanmıştır.

şekilde düzenlenmiş olup

Ekler:
-Tarife Tablosu
İletişim bilgilerim kullanılarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından hizmetlerin, ürünlerin, kampanyaların ve tekliflerin
pazarlanması ve tanıtımı amaçlı haberleşme yapılmasına izim vermiyorum.

Yapmış olduğunuz Hizmet başvurusundan ayrı olarak, başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle aşağıda belirtilen seçeneğe onay
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 Telekom, TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş.
tarafından kullanılmasına ve bu şirketler arasında paylaşılmasına izin veriyorum.
* Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak geri alabilirsiniz.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ADINA
İmza
İmza

Kaan AKTAN

Abone/Yetkili
Ad Soyad/Unvanı

Ümüt ÖNAL

• Kullanıcı Faks Paket Ücretleri*:

Kullanıcı Faks 1

10 TL

8 TL

2 TL

Kullanıcı Faks 2

14 TL

12 TL

2 TL

Kullanıcı Faks 4

25 TL

21 TL

4 TL

Kullanıcı Faks 10

59 TL

50 TL

9 TL

Kullanıcı Faks 20

112 TL

95 TL

17 TL

İmza

Kullanıcı Faks 30

160 TL

136 TL

24 TL

Kullanıcı Faks 50

253 TL

215 TL

38 TL

Kullanıcı Faks 100

479 TL

407 TL

72 TL

* 100 + kullanıcı sayısı için taahhütsüz kullanıcı başına birim ücreti 6,20 TL’dir. 100 + kullanıcı sayısı için 12 ay taahhütlü kullanıcı başına
birim ücreti 5,27 TL’dir.
* Aktivasyon ücreti kullanıcı başına 7,50 TL’dir. Hizmet’ten yararlanılan süre içerisinde kullanıcı sayısının artması durumunda ilave her bir
kullanıcı için de alınacaktır.
*Yurtdışı faks gönderimlerinde, Abone’nin faks hizmetinin tanımlı olduğu ses paketinin kapsamına bakılacaktır. Şayet , Abone, ses paketinin
kapsamında olan yurtdışı yönüne bir faks gönderimi yapar ise, faks paketinin kapasitesini aşmamak koşuluyla, bu gönderi ödemiş olduğu
faks paket ücretine dahildir. Ancak, Abone’nin tabi olduğu ses paketi yurtdışı gönderimleri içermiyorsa veya Abone’nin gönderim yaptığı
yurtdışı yönünü içermiyorsa, bu durumda, Abone’nin yapacağı yurtdışı gönderimler, tabi olduğu ses tarifesindeki paket aşım ücretine göre
ücretlendirilecektir.
* Fiyatlara tüm vergiler dahil edilmiştir.
• Profesyonel Faks Paket Ücretleri*:

Profesyonel Faks 2

71 TL

60 TL

11 TL

Profesyonel Faks 5

158 TL

134 TL

24 TL

Profesyonel Faks 10

293 TL

249 TL

44 TL

Profesyonel Faks 20

532 TL

452 TL

80 TL

Profesyonel Faks 30

742 TL

631 TL

111 TL

Profesyonel Faks 50

1.131 TL

961 TL

170 TL

Profesyonel Faks 80

1.702 TL

1.447 TL

255 TL

Profesyonel Faks 150

2.993 TL

2.544 TL

449 TL

* 150 + kanal sayısı için taahhütsüz kanal başına birim ücreti 25,66 TL’dir. 150 + kanal sayısı için 12 ay taahhütlü kanal başına birim ücreti
21,80 TL’dir.
* Aktivasyon ücreti port başına 35,50 TL’dir. Hizmet’ten yararlanılan süre içerisinde port sayısının artması durumunda ilave her bir port
için de alınacaktır.
*Yurtdışı faks gönderimlerinde, Abone’nin faks hizmetinin tanımlı olduğu ses paketinin kapsamına bakılacaktır. Şayet , Abone, ses paketinin
kapsamında olan yurtdışı yönüne bir faks gönderimi yapar ise, faks paketinin kapasitesini aşmamak koşuluyla, bu gönderi ödemiş olduğu
faks paket ücretine dahildir. Ancak, Abone’nin tabi olduğu ses paketi yurtdışı gönderimleri içermiyorsa veya Abone’nin gönderim yaptığı
yurtdışı yönünü içermiyorsa, bu durumda, Abone’nin yapacağı yurtdışı gönderimler, tabi olduğu ses tarifesindeki paket aşım ücretine göre
ücretlendirilecektir.
* Fiyatlara vergiler dahil edilmiştir.
Entegrasyon Ücreti*: ………………………………………. TL’dir.
*Entegrasyon ücreti bir kez alınan bir ücrettir. Tek seferde veya Form’da tercih edilen Taahhüt süresi kadar taksitli şekilde ödenebilir.
İşbu Ek- Tarife Tablosu’nu okudum, kabul ediyorum.

Abone/Yetkili
Ad Soyad/Unvanı

İmza

Abone/Yetkili
Ad Soyad/Unvanı

İmza

