KURUMSAL KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYASI
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) Kurumsal Kontratlı İnternet Paketleri
Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar
kapsamında yararlanacağımızı bildiğimizi,
Buna göre;
1. Kampanya’ya katılımın 24 Kasım 2014 tarihinde başlayacağını, AVEA’nın Kampanya
süresini uzatabileceğini, bu süre içerisinde Kampanya’dan faydalanmak amacıyla
Taahhütname’de belirtilen şartlarla EK 1’de yer alan internet paketlerinden her hattımız için
birer adet alınması ve işbu Taahhütname’nin imzalanması kaydıyla Taahhütname’nin,
imzalandığı tarihten itibaren “Taahhüt Süresi”nce geçerli olacağını,
2. İşbu Taahhütname ile Kampanya kapsamına alınan GSM numaraları ekte belirtilen
hatlarımızın işbu Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren “Taahhüt Süresi” boyunca
faturalı sistemde Mobildata, M2M ve Bimcell tarifeleri dışındaki tarifelerde adımıza kayıtlı
bir şekilde açık olması gerektiğini bildiğimizi;
3. Yukarıda belirtilen durumlara aykırı davranmamız/kampanyaya dahil edilen hatlarımızı
iptal etmemiz/ Kampanya’dan taahhüt süresinden önce çıkmamız /hatlarımızın AVEA
tarafından Abonelik Sözleşmesi veya ilgili mevzuat uyarınca iptal edilmesine sebebiyet
vermemiz/faturasız sisteme geçirmemiz/numaralarımızı başka bir operatöre
taşımamız/üçüncü bir kişiye devretmemiz/Kampanya kapsamı dışındaki tarifelerden birine
geçirmemiz ve fiyat bakımından alt seviyedeki bir taahhütlü veya taahhütsüz internet
paketine geçiş yapılması halleri de dahil olmak üzere taahhüdümüze aykırı davranmamız
halinde Kampanya ile tarafımıza sağlanan haklardan yararlanamayacağımızı ve
Kampanya’dan yararlandığımız süre boyunca AVEA tarafından faturamıza yansıtılan
indirim bedellerinin toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olan
tutarın ilgili döneme ilişkin faturamıza yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödemeyi kabul
ettiğimizi,
4. İşbu Taahhütname’ye göre doldurulması gereken alanların hiç doldurulmamış, eksik veya
hatalı doldurulmuş olması halinde Kampanya’ya dâhil edilmeyeceğimizi veya Kampanya’dan
çıkartılabileceğimizi,
5. İşbu Kampanya kapsamında Kampanya’dan yararlanan hatlarımızın faturasına Taahhüt
Süresi boyunca Ek 1’de yer alan indirimli internet paketlerinden tercih etmiş olduğumuz
indirimli paket tutarının seçmiş olduğumuz taahhüt süresince aylık olarak yansıtılacağını
bildiğimizi,
6. Kampanya kapsamında sunulan internet paketlerinin İnternet APN, WAP APN ve kurumsal
APN üzerinden alınan ve gönderilen aylık data miktarını kapsadığını, bu aylık kullanım
hakkının sadece yurtiçi kullanımda geçerli olup, hediye edilemediğini, 3. kişilere
devredilemediğini ve kullanılmadığı takdirde bir sonraki aya devretmediğini bildiğimizi,

7. 250 MB, 1 GB ve 4 GB paketlerde aylık kullanım hakkının dolması sonucu yapılan paket
aşımlarının 5TL/100MB üzerinden ücretlendirileceğini, 1 GB ve 4 GB limitinde duran
paketlerde kullanım kotası dolduğunda internet erişimim sonlandırılıcağını ve ayrıca bir
ücretlendirme yapılmayacağını, Limitsiz internet paketinde ise 12 GB adil kullanım kotası
dolduğunda kullanım hızının 96 KBPS’ye düşürüleceğini ve ayrıca bir ücretlendirme
yapılmayacağını bildiğimizi,
8. Paketlerin aktivasyon ve deaktivasyon aylarında aylık paket ücretlerinin gün bazında
hesaplanarak faturamıza yansıtılacağını bildiğimizi,
9. Bir hattımız üzerine aynı paketten birden fazla defa alamayacağımızı bildiğimizi,
10. Taahhüt Süresi sonunda hatlarımıza kampanya kapsamında tercih ettiğimiz internet
paketiyle aynı boyutta taahhütsüz internet paketinin tanımlanacağını, herhangi bir indirim
uygulanmayacağını ve AVEA’nın söz konusu tarife şart ve ücretlerinde mevzuata uygun
olarak her zaman değişiklik yapabileceğini,
11. Kampanya’nın tanımlanacağı, adımıza kayıtlı tüm hatların 3G altyapısı üzerinden sunulan
hizmetlerden de faydalandırılmasına onay verdiğimizi ve İşbu Kampanya’ya dahil olduğumuz
hatlarımızın 3G aboneliğinin otomatik olarak başlayacağını,
12. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili güncel bilgilerin AVEA’nın resmi internet
sitesi olan www.avea.com.tr’de yer alacağını ve söz konusu bilgileri takip etmekle yükümlü
olduğumuzu,
13. İşbu Taahhütname’de yer alan yükümlülüklerimizden herhangi birini ihlal etmemiz
halinde şirketimiz adına tahsis edilen hatlarımızın, ihlal tarihinden itibaren AVEA tarafından
görüşmeye kapatılma hakkının bulunduğunu,
14. İşbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden kaynaklanan
her türlü vergi ve mali yükümlülükten tarafımızın sorumlu olduğunu ve Kampanya
kapsamında düzenlenecek faturalara yansıtılmak suretiyle düzenlenecek bu vergilerin
tarafımızca karşılanacağını,
15. İşbu Taahhütname’nin 1 (bir) asıl nüsha olarak hazırlanmış ve Taahhütname ile birlikte
paket, ödeme seçeneği ve tarife bilgilerinin yer aldığı EK 1’in de tarafımızca imzalanmış
olduğunu, EK’lerin işbu taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası olduğunu, imzalamış
olduğumuz asıl nüshanın AVEA’da kalacağını ve imzalamış olduğumuz asıl nüshadan bir
suretin de tarafımıza verildiğini,

16. Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumuzu, anladığımızı, Kampanya’dan ancak
bu şartlar kapsamında yararlanabileceğimizi bildiğimizi ve tüm bunları kabul ettiğimizi,
işbu Taahütname’nin imzalı bir suretini elden teslim aldığımızı kabul, beyan ve taahhüt
ederiz.

Ekler:
EK-1: İnternet Paketi ve GSM Numarası Listesi
EK-2: İmza sirküleri ve vekaletname
İşbu Taahhütname ve ekleri tarafımca .../.../..... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imzalanmış
ve bir sureti tarafımızca teslim alınmıştır.
Şirket Unvanı:
Vergi D. Ve No.:
İmzalayan kişinin adı ve soyadı:
TC Kimlik No :
İmza:

EK-1: İnternet Paketi ve GSM Numarası Listesi
Kampanya dahilinde sunulan internet paketlerinin boyutları ve fiyatları aşağıdaki
tablolarda belirtilmiştir.
Paket
No.

İnternet Paketi

Taahhütsüz
Fiyat
(KDV, ÖİV Dahil)

12 Ay Taahhütlü
Fiyat
(KDV, ÖİV Dahil)

1
2
3
4
5
6

250MB
1GB
4GB
1GB Limitinde Duran
4GB Limitinde Duran
Limitsiz

14 TL
21 TL
35 TL
24 TL
38 TL
63 TL

9 TL
15 TL
25 TL
18 TL
28 TL
49 TL

Paket No.

Taahhüt süresi

GSM Numarası

