PEŞİN SATIŞ CİHAZ KAMPANYASI BİLDİRİM FORMU (“Form”)
1. İşbu Form’da koşulları belirtilen Peşin Satış Cihaz Kampanyası faturalı kurumsal hat aboneleri için geçerlidir.
2. Kampanya kapsamında Apple iPhone 6S (16,64,128 GB), iPhone 6S+ (16,64,128 GB), iPhone 6 (16,64,128 GB),
iPhone 6+ (16,64,128 GB), iPhone 5s 16GB, iPhone SE (16, 64GB), Samsung A800 Galaxy A8, Samsung Galaxy
Note 4, Galaxy Note 5, Galaxy S6 32GB, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy S7 32GB, Galaxy S7 Edge,
TT175, LG G4 ve LG G4c cihaz modelleri sunulmaktadır.
3. İşbu Form kapsamında seçilen cihaz nakit ödeme ile ya da kredi kartı ile tek çekimde alınabilecektir. Kredi kartı ile
ödeme imkanının seçilmesi halinde komisyon oranları değişiklik gösterebilecektir.
4. Kampanya katılım talebimizin aynı zamanda ilk 3 (üç) fatura dönemi ücretsiz, sonrasında aşağıda belirtildiği şekilde
ücretlendirilecek olan 250 MB internet paketinden de yararlanma talebi anlamına gelmektedir. 250 MB internet
paketine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
- Kampanya’ya katılım tarihinden itibaren tüm hatlara ilk 3 (üç) fatura döneminde ücretsiz olarak 250 MB internet paketi
hatta otomatik olarak yüklenecektir.
- Kampanya’ya katılım tarihinden itibaren 3. fatura döneminden sonra 250 MB internet paketi aylık 7,00 TL.
(yedi Türk Lirası) olarak ücretlendirilecek ve otomatik olarak yüklenecektir.
- 250 MB internet paketini iptal etmek için Apple iPhone 6S (16,64,128 GB), iPhone 6S+ (16,64,128 GB), iPhone 6
(16,64,128 GB), iPhone 6+ (16,64,128 GB), iPhone 5s 16GB, Samsung A800 Galaxy A8, Samsung Galaxy Note
4, Galaxy Note 5, Galaxy S6 32GB, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy S7 32GB, Galaxy S7 Edge,
TT175, LG G4 ve LG G4c kampanyası kapsamındaki tüm hatlardan ''IPTAL INT250" yazarak; diğer peşin cihaz
kampanyaları kapsamındaki tüm hatlardan ise ''IPTAL INT250MB'' yazarak 5101 kısa numarasına SMS
gönderilmesi gerekmektedir.
- Kampanya kapsamında yüklemesi yapılan internet paketini sorgulamak için INTERNET yazıp 5555'e SMS
gönderilmelidir.
- Kampanya kapsamında tanımlanan 250 MB internet paketi yurtiçi kullanımlar için geçerli olup, başkasına hediye
edilemez, sonraki aylara devredilemez. Yurtdışı kullanımları, dahil olunan yurtdışı tarifesinden ve/veya yurtdışı veri
seçeneklerinden ücretlendirilir.
- Kampanya kapsamındaki faturalı tarifelerden, bireysel ya da Gelir Paylaşım Ortaklığı tarifelerine geçilmesi halinde
Kampanya kapsamında yukarıda ifade edilen ücretsiz 250 MB internet paketi kullanım hakkı sona erecek/geçerli
olmayacaktır.
5. Kampanya’ya katılım talebi aynı zamanda Kampanya’dan yararlanılacak hattın 3G hizmetlerinden yararlanması talebi
anlamına gelecek, 3G abonelikleri otomatik olarak açılacaktır. 3G hızından yararlanılması için Avea İletişim Hizmetleri
AŞ.’nin (”İŞLETMECİ”) 3G kapsama alanı içerisinde bulunulması gerekmektedir. 3G kapsaması coğrafi koşullara
bağlı olarak değişiklik gösterebilecektir.
6. Halihazırda İŞLETMECİ tarafından sunulan başka bir taahhütlü cihaz kampanyasından yararlanmakta olan
aboneler, bu hatları ile Kampanya'dan yararlanamayacaktır. Kampanya’dan her bir hat için sadece bir defa
faydalanılabilecektir.
7. Kampanya kapsamında sunulan internet paketi kapsamındaki internet kullanım miktarının aşılması halinde,
kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirme, mobil internet için KDV ve ÖİV dâhil 0,00492 KR/KB olacak şekilde
hesaplanarak Kampanya’dan faydalanan hattın faturasına yansıtılacaktır.
Kampanya kapsamında seçilen cihaz, ____________________________________________ olup, dahil edilecek hat
numarası ________________________ ’dır.
Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar kapsamında
yararlanabileceğimi kabul ettiğimizi,
tarihinde imzaladığımız işbu Form’un 1 (bir) asıl nüshasının İŞLETMECİ’de
kaldığını, “aslı gibidir” onaylı bir suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

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.
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