TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ VADEMECUM ONLINE ÜYELİĞİ KAMPANYASI
KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) İş Avantaj Her Yöne 100/200/300/600/1.000/1.500/2.000/3.
500/5.000 veya Esnafa Özel 100/250/450/750/Özgür veya Profesyonele Özel 100/200/300/600/1.000/1.500
tarifelerinde olan veya bu tarifelerden birine geçiş yapan mevcut/yeni kurumsal aboneleri (“Abone”),
28 Ocak 2015 (bu tarih dahil)- 31 Aralık 2015 (bu tarih dahil) tarihleri arasında düzenlenecek olan, Türk
Telekom Taksitli Vademecum Online Üyeliği Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları mümkündür.
a.Tük Telekom’a son ödeme tarihi geçmiş borçlarının bulunmaması,
b.hat dondurma statüsünde olmamaları, kara/gri listede olmamaları,
c.Taahhütname’nin imzalandığı tarihten itibaren 24 (yirmidört) ay (“Taahhüt Süresi”) boyunca Abone
olarak kalma taahhüdünde bulunmaları ve bu taahhüde uygun davranmaları
d. Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Türk Telekom Ofis veya Bayilerine

başvurmak,

koşuluyla, Türk Telekom tarafından Medical Tribune A.Ş. (“Vademecum” olarak anılacaktır.) ile yapılan
işbirliği ile Abone’ler için özel olarak hazırlanan ve aşağıda detayları belirtildiği şekilde sunulacak olan
Ürün’ e aşağıda belirtilen bedeller karşılığında sahip olabileceklerdir.
Yukarıdaki şartları taşıyan Abone’ ye, 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi boyunca her ay paket ücretine
ek olarak Ürün taksidi olarak 4.90-TL (DörtDoksan TürkLirası) ödemeleri karşılığında Kampanya
kapsamında aşağıdaki tabloda yer alan Ürün’ verilecektir:
Ürün
Vademecum Online Üyeliği

Ürün Taksidi
(KDV Dahil)
4,90 TL

Bu kapsamda, gerçek abone TC Kimlik Numarası bazında 1(bir) PSTN hattına 1(bir) ana yazlım paketi
olmak üzere maksimum 1(bir) adet; tüzel abone Vergi Numarası bazında 1(bir) PSTN hattına 1(bir)
online üyelik olmak üzere maksimum 1(bir) adet Ürün alabilecektir.
KAMPANYANIN KAPSAMI
1- Kampanyaya katılan Abone’ lere Ürün olarak Vademecum online üyeliğinin satışı yapılacak olup,
ödeme koşulları, “Kampanyaya Özel Toplam Bedel” ve Abone tarafından üstlenilecek vergiler şöyledir:
•
Abone, Kampanyaya 24 ay taahhüt vermek kaydıyla tüm vergiler dahil Ürün ile ilgili aşağıdaki
bedelleri ödeyecektir:
Ürün
Vademecum Online Üyeliği

Ürün Taksidi
(KDV Dahil)
4,90 TL

Toplam Bedel
(KDV Dahil )
117,60 TL

24 ay olarak ödenecek olan ve yukarıda belirtilen taksit tutarları ile taksit sayısının çarpılmasından
oluşan toplam bedel “Kampanya’ ya Özel Toplam Bedel” olarak adlandırılacaktır.
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Ürün’ ün Piyasa Bedeli (cari fiyatı)
Ürün
Vademecum Online Üyeliği

Ürün Piyasa Bedeli
(KDV Dahil)
354 TL

olup, Kampanya’dan işbu Katılım Koşulları’nın 7. maddesinde sayılı olan herhangi bir nedenle
çıkılması durumunda,Ürünün Piyasa Bedeli ile Kampanya’ya Özel Toplam Bedel arasındaki fark
tutarı faturalandırılmak suretiyle, şayet, Ürün’e ilişkin hehangi bir taksit ödemesi yapılmadı ise
Ürün’ün piyasa bedeli olan 354 TL’nin tamamını tek seferde tahsil edilecektir. Abone’nin Ürün’e
ilişkin olarak ödemesini yaptığı taksitler söz konusu ise bu durumda, Ürün için belirtilen Piyasa
Bedeli’nden Kampanya’dan çıkma anına kadar Abone tarafından ödemesi yapılan toplam taksit
tutarının çıkarılması suretiyle elde edilen meblağ ( Piyasa Bedeli- (Ödenen Taksit TutarıX Ödenen Ay
Sayısı) Abone’den tek seferde tahsil edilecektir.
Taahhütname’nin imzalanmasından doğan damga vergisi Abone tarafından karşılanacak ve
bu kapsamda, sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır.
Yürürlükteki damga vergisi oranı, http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/GuncelDamga-Vergisi-Orani adresinde belirtilmiştir. Abone’nin damga vergisinden muaf olması durumunda
damga vergisi Türk Telekom tarafından karşılanacaktır.
2- Kampanya kapsamında Abone’ ye taksitli satışı yapılarak teslim edilecek Ürün’ ün özellikleri
aşağıdaki gibidir:
Vademecum Online Üyeliği
Vademecum, sağlık sektörü çalışanlarına yönelik ilaç bilgi kaynağıdır.
Kampanya kapsamında sunulan ürün, bu bilgi kaynağına online olarak erişilmesi için üyeliktir.
İlgili üyelik www.vademecumonline.com.tr adresinden kullanılabilir.
3- Abone’nin abonesi olduğu (PSTN) telefon hattına ilişkin ücretler ve işbu Taahhütname’nin
imzalanmasından doğan damga vergisi Türk Telekom tarafından faturalandırılacaktır. Faturanın
ödenmesi ve süresinde yapılmayan ödemeler açısından Abonelik Sözleşmesi/Form hükümleri
geçerlidir.
4- Abone, Kampanya Süresi boyunca işbu Form’un 1. maddesinde belirtilen tarife paketlerinden biri
olmak koşuluyla üst tarife paketlerine geçiş yapabilir. 1. Maddede belirtilen tarife paketlerinden farklı
paketlere geçiş yapamaz.
5- Abone, Kampanya dahilinde indirimli olarak taksitli satışı gerçekleştirilen Ürün’deki ayıplardan
dolayı Vademecum’a veya Türk Telekom’ a başvuracaktır. Ürüne erişim ile ilgili sorun olması durumunda
ve Ürün’ le ilgili her türlü talep ve şikayette Abone’ nin Vademecum veya Türk Telekom ile irtibata
geçmesi gerekmektedir. Bu kapsamda iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.
Vademecum
İletişim Merkezi
İnternet adresi
Telefon numarası
Adres

444 4 564

: www.vademecumonline.com.tr
: info@medical-tribune.com.tr
: 0212 231 99 90
: Ahi Evran Cad. Ata Center No:9 K:4 Maslak/İstanbul
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Türk Telekomünikasyon A.Ş.
İletişim Merkezi
: www.turktelekom.com.tr
İnternet adresi
: iletisim@turktelekom.com.tr
Telefon numarası : 444 4 564
6- İşbu Başvuru Formu’nda düzenlenmeyen hususlarda her Hizmet açısından bağlı olduğu Telefon
Hizmet Formu hükümleri aynen uygulama alanı bulacaktır.
7. Kampanyadan çıkma:
7.1 Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca Türk Telekom ile akdettiği Telefon Aboneliği
Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu (ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) ve/veya işbu Kampanya
Katılım Koşullarını ve Taahhütnamesi’ni herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye
devretmek istemesi durumunda, bu talep Türk Telekom tarafından karşılanmayacak ve Abone’ye
bu konuda bilgi verilecektir. Abone’nin devir talebinde ısrar etmesi durumunda işbu Koşulların 7.2
maddesi uygulama alanı bulacaktır.
7.2 Türk Telekom tarafından telefon hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten
yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumu hariç olmak üzere, Abone’nin, 24 aylık Taahhüt
Süresi’nin bitiminden önce; Kampanya’dan ayrılmak istemesi, Koşullar’ın 1. Maddesinde belirtilen
tarife paketleri içerisinde olsa bile daha düşük bir tarife paketine veya bu paketlerin dışında bir tarife
paketine geçiş yapmak istemesi, Türk Telekom ile akdettiği Telefon Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet
Formu’nu (ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) feshetmesi ya da Türk Telekom tarafından
Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun (ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin)
feshedilmesi, Kampanya’dan ayrılmak istemesi, Türk Telekom faturasından kaynaklanan borcunu
süresinde ödememesi veya nakil talebinde bulunduktan sonra nakil talebinde bulunduğu yerde
telefon abonelik başvurusunda bulunmaması ve böylelikle telefon aboneliğini devam ettirmek
istememesi hali veya telefon hattının iptali veya hat dondurma statüsüne alınması veya Ürün’ e
ilişkin hiçbir taksiti ödemememiş olması gibi nedenler başta olmak üzere Abone’den kaynaklanan
sebeplerle Türk Telekom aboneliğinin Taahhüt Süresi dolmadan önce Abone veya Türk Telekom
tarafından sona erdirilmesi durumunda; Abone, ihlalin gerçekleştiği her bir hat ve alınan her bir Ürün
açısından açısından geçerli olmak üzere, Kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle hiç taksit
ödemediği durumda Ürün’ ün Piyasa Bedeli’ nin tamamını; taksitlerden bir kısmını ödedi ise Ürün’
ün Piyasa Bedeli’ nden ödenen taksitler düşüldükten sonra kalan meblağı (“İhlal Halinde Ödenecek
Ücret” olarak isimlendirilmiştir.) tek seferde defaten Türk Telekom’a ödemekle yükümlüdür.
Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu
03.01.2013 tarih ve 2013/DKTHD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DKTHD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) kapsamında,
Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda,
Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda,
kalan Taahhüt Süresi açısından
Kampanya kapsamında taahhüt verdiği ve henüz tahakkuk etmemiş
Türk Telekom Tarife Paketi Ücretleri’nin ve İndirimli Ürün taksitleri toplamının (“Kalan Aylar Faydası”)
ve bunun yanında Ürün’ün piyasa bedelinden Ürün için o tarihe kadar ödenmiş olan indirimli taksit
tutarlarının çıkarılması sonucu çıkan meblağdan (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda,
Abone, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı tek seferde
ödemekle yükümlüdür*.
(*Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi
durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)
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8- Türk Telekom, Ürün’e ilişkin taksitlerden birinin veya birkaçının Abone tarafından ödenmemesi
halinde kalan borcun tamamının ifasını talep etme ve bu sebeple Abone’yi Kampanya’dan çıkarma
hakkını saklı tutmaktadır.
9- Abone’nin, Kampanya süresi içerisinde işyerini başka bir adrese taşıması ve bu nedenle Kampanya
kapsamındaki PSTN hattının işyerinin taşındığı adrese nakli için Türk Telekom’a başvurması halinde,
9.1. Nakil işlemi, Abone’nin başvuru tarihinden sonraki 30 (otuz) gün içinde Abone’nin yeni adresine
gerçekleştirilebilirse, Abone’den İhlal Halinde Ödenecek Ücret alınmadan, işbu Taahhütname nakil
olunan yerdeki aboneliği için kalan süre boyunca devam edecektir.
9.2. Nakil işlemi sonucunda telefon hizmetlerinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetin
naklini istediği yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle Abone’nin telefon aboneliklerini iptal
ettirmek istemesi ve böylelikle Kampanya dışında çıkması durumunda Abone’ye 7.2. bent hükmünde
belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret ile ilgili hükümler aynen uygulanır.
Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DKTHD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) kapsamında, Taahhüt
Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması durumunda, Kampanya’dan çıktığı
tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından
Kampanya kapsamında taahhüt verdiği ve henüz tahakkuk etmemiş Türk Telekom Tarife P a k e t i
Ücretleri’nin ve kalan aylar için ödemesi gereken indirimli Ürün taksit tutarlarının toplamının (“Kalan
Aylar Faydası”), Ürün’ün piyasa bedelinden Ürün için o tarihe kadar ödenmiş olan indirimli taksit
tutarlarının çıkarılması sonucu çıkan meblağdan (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda,
Abone, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı tek seferde
ödemekle yükümlüdür*.
(*Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi
durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)
10. Abone, Kampanya’dan vazgeçme, Kampanya aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından
çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici
Hakları Yönetmeliği hükümlerine uygun diğer usullerle Türk Telekom’a iletmekle yükümlüdür.
11- Türk Telekom, resmi ya da adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü Kampanya
şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce kaldırılmasından dolayı
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler www.turktelekom.com.tr Internet
sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürülüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak
Abone’lere duyurulur. Bu durumda, Abone Türk Telekom tarafından bu şekilde gerçekleştirilmiş olan
duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz.
12- Kampanya’nın işleyişi için Abone’ye (ve varsa Yetkili Kişisi’ne) ait bazı bilgilerin Türk Telekom
tarafından Vademecum’a iletilmesi zorunluluğu bulunduğundan, bu kapsamda, Kampanya’ya
katılmak için onayı alınan Abone’nin (ve Yetkili Kişi’nin) adı-soyadı, (Abone ve Yetkili Kişi’nin) T.C.
Kimlik Numarası, Abone’nin unvanı, Kampanya’ya katılım tarihi, Vergi Numarası, Vergi Dairesi,
Hizmet Numarası, Kampanya güncelleme tarihi, GSM numarası, olağan durumda Taahhüt
Süresi’nin tamamlanacağı tarih/Taahhüt Süresi’nden tamamlanmasından önce Kampanya’dan
ayrılması durumundan Kampanya’dan ayrıldığı tarih Vademecum’a bildirilecektir. Abone Kampanya
Taahhütnamesi’ni imzalamak suretiyle bu bilgilerin Vademecum ile paylaşılmasına ve Taahhüt Süresi
boyunca/Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan ayrılması durumunda Kampanya’dan
ayrıldığı tarihe kadar Kampanya kapsamındaki işlemleri gereçekleştirilmesi amacıyla Türk Telekom
ile Vademecum tarafından işlenmesine onay vermiştir. Abone ayrıca, Türk Telekom kayıtlarında
bulunan iletişim adresleri (Sabit Telefon, Cep Telefonu, E-Posta, İş Telefonunun Bağlı Olduğu Hat
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Tesis Adresi) üzerinden Türk Telekom PSTN Abonelik Sözleşmesi/Hizmet Formu ve/veya Kampanya
kapsamında Türk Telekom ve/veya Vademecum tarafından Kampanya kapsamında/Kampanya ile
ilgili her türlü bildirim ve sair işlemlerin yapılmasını ve bu şekilde yapılan işlemlerin yasal geçerliliğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
13- Ürün ile ilgili aktivasyon kodu, Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi’ nin imzalanmasını
müteakip, aynı gün Türk Telekom’ un satış birimleri tarafından (bayi, ofis gibi) Abone’ ye teslim
edilecektir.
14-İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütname bir asıl, bir suret şeklinde düzenlenmiş olup,
Form’un “aslı gibidir” şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilmiştir.
TAAHHÜTNAME
Türk Telekom tarafından düzenlenen Kampanya kapsamında satın almak istediğim ve yukarıda yer
alan Kampanya Katılım Koşulları’ nın 2. maddesinde özellikleri belirtilen
/
/
aktivasyon kodlu Ürün’ ü,
tarihinde teslim aldığımı
ve 24 aylık abonelik taahhüt süresi olacağını Aşağıda/Ekte hizmet numarası ve tarife bilgisi verilen
Türk Telekom hatının/hatlarının Kampanya’dan yararlandırılmasını, yukarıda belirtilen Kampanya
uygulamasına ilişkin koşulları okuduğumu, ayrıca bilgi aldığımı, anladığımı ve orada tanımlanan
beyan, kabul ve taahhütleri aynen kabul ettiğimi, belirtilen koşullar üzerinden Kampanyadan
faydalanacağımı, işbu Taahhütname’ nin imzalanmasından doğan ve ilk faturama yansıtılacak olan
damga vergisini ödeyeceğimi, 24 aylık Taksit Süresi boyunca faturama Ürün taksit ücreti olarak her ay
paket ücretime ek olarak yansıtılacak olan ve Koşullar’ ın 1. Maddesinde belirtilen aylık ilave Taksit
Bedeli’ ni zamanında ve tam olarak ödeyeceğimi, Taahhütname’yi imzaladıktan sonra 24 (yirmidört)
ay boyunca Türk Telekom Telefon Abonesi olarak kalacağımı, 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresin’nin
bitiminden once Koşullar’ın 7.1. ve 7. 2 bentlerinde belirtilen bir nedenle Kampanya ve/veya Telefon
aboneliğimin son bulması durumunda, Kampanya dışına çıktığım tarihe kadar Kampanya kapsamında
ödemiş taksit tutarım yok ise Koşullar’ ın 2. Maddesinde belirtilen Ürün’ün Piyasa Bedeli’nin tamamını
; şayet ödediğim taksit tutarı var ise ödediğim taksit tutarlarının toplamının (Taksit Tutarı x ödenen
ay sayısı) Ürün’ ün Piyasa Bedeli’ nden çıkarılması sonucunda ortaya çıkan meblağın tamamını (Türk
Telekom’ a ödenecek şekilde) [ve bunların hepsinin veya bir tanesinin zamanında ödenmemesi
durumunda T.C.Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans
faizi dahil tüm fer’ilerini ilk talepte defaten, zamanında ve eksiksiz olarak ödemeyi]; Koşullar’ın 7.2.
bendinde belirtildiği üzere Kalan Aylar Faydası’nın uygulanma şartlarının oluşması durumunda ise
İhlal Halinde Ücret Olarak Sağlanan Fayda’nın değil Kalan Aylar Faydası’nın tamamını [Kapsam ve
Koşullar’ın 7.2. bendinde belirtildiği şekliyle hesaplanacak olan İhlal Halinde Ödenecek Ücret’i]
(ve Kalan Aylar Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda T.C.Merkez Bankası’nın kısa vadeli
avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ileri ile birlikte) ilk talepte,
defaten herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın zamanında ve eksiksiz olarak Türk Telekom’
a ödemeyi;

9.2. bent hükmünde belirtilen durumun gerçekleşmesi halinde ise , Kampanya dışına çıktığım tarihe
kadar Kampanya kapsamında ödemiş taksit tutarım yok ise Koşullar’ ın 2. Maddesinde belirtilen
Ürün’ün Piyasa Bedeli’nin tamamını; şayet ödediğim taksit tutarı var ise ödediğim taksit tutarlarının
toplamının (4,90 TL x ödenen ay sayısı) Ürün’ün piyasa bedeli olan 354 TL’ den çıkarılması sonucunda
ortaya çıkan meblağın tamamını;Koşullar’ın 9.2. bendinde belirtildiği üzere Kalan Aylar Faydası’nın
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uygulanma şartlarının oluşması durumunda ise İhlal Halinde Ücret Olarak Sağlanan Fayda’nın
değil Kalan Aylar Faydası’nın tamamını [Kapsam ve Koşullar’ın 9.2. bendinde belirtildiği şekliyle
hesaplanacak olan İhlal Halinde Ödenecek Ücret’i] (ve Sağlanan Fayda’nın/Kalan Aylar Faydası’nın
zamanında ödenmemesi durumunda T.C.Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı
değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ileri ile birlikte) ilk talepte, defaten herhangi bir hüküm
ihdasına gerek kalmaksızın zamanında ve eksiksiz olarak Türk Telekom’a ödemeyi; Koşullar’ın 12.
maddesinde belirtilen bilgilerin Taahhüt Süresi boyunca/Taahhüt Süresi tamamlanmasından önce
Kampanya’dan ayrılmam durumundan Kampanya’dan ayrıldığım tarihe kadar Türk Telekom ve
Vademecum arasında paylaşımına ve kullanımına onay verdiğimi, Kampanya kapsamında tarafıma
taksitle sunulan Ürün ile ilgili Vademecum ile şahsım arasında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde
Türk Telekom’un söz konusu uyuşmazlık sebebiyle, tarafıma karşı herhangi bir sorumluluğunun
bulunmadığını kabul ettiğimi, gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt ederim.
İlgili mevzuat uyarınca talep edilen bilgilere ilişkin açıklama aşağıda yer almaktadır.
a)Abonenin
Abone Adı/Unvanı:

Yetkili Kişi Bilgileri:
Ad-Soyad:

Sabit Telefon Numarası:

GSM Numarası:

E-Posta:
@
Kampanya Kapsamındaki Abonelikler:
PSTN (Sabit Telefon) Numarası:

Ürün:
Vademecum Online Üyeliği
Ürün Aktivasyon Kodu:
Başvuru Tarihi:
/

444 4 564

/
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a) Ürün’ün Türk Lirası olarak vergiler dahil piyasa bedeli 354 TL (Türk Lirası)’dır.
b) Kampanyaya 24 ay taahhüt verilmesi durumunda tüm vergiler dâhil aylık 4,90 TL (Türk Lirası)
ödenecektir. (24 X 4,90-TL)
c) Abone’nin Taksit Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan herhangi bir nedenle çıkması durumunda,
Ürün’e ilişkin olarak herhangi bir taksit ödemesi yapmadı ise Ürün’ün Piyasa Bedelinin tamamı, taksit
ödemesi yaptı ise Piyasa Bedeli’nden ödenen taksitleri düştükten sonra kalan meblağ; eğer Kalan Ay
faydasının koşulları oluştu ise Kalan Ay Faydası kendisinden talep edilecek, bunun dışında faiz talep
edilmeyecektir. Ödemenin süresinde yapılmaması durumunda Taahhütname’de belirtildiği şekilde
T.C. merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi talep
edilecektir.
d) Ürün’e ilişkin peşinat tutarı ve Ürün’ün peşin satışı yoktur.
e) Ürün’e ilişkin ödemeler 24 ay boyunca aylık olarak yapılacaktır.
KULLANIM VE ABONELİK BİLGİLERİNİN KULLANIMI İZNİ(*)
Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, aşağıda belirtilen seçeneklerden tercih
ettiklerinize başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle onay verebilirsiniz.
Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin sunulabilmesi
amacıyla, yasalara uygun şekilde aboneliğim(iz) süresince abonelik ve kullanım bilgilerim(iz)in
Türk Telekom tarafından
Türk Telekom ile birlikte, Türk Telekom grubu şirketlerinden Avea ve TTNET tarafından
kullanılmasına izin veriyorum.
* Daha önce başka bir formda/taahhütnamede işaretleme yaptıysanız, ilave izinlerinizi bu
taahhütnamede işaretleyebilirsiniz. Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak
geri alabilirsiniz.

Tarih:

/

/

Abone/Yetkili Kişi Adı Soyadı:

İmza

444 4 564
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Ek: Taahhütname’nin imzalandığı sırada yürürlükte bulunan Tarife Paketi
Tarife Paketi

Paket Dakikası

Paket Ücreti (TL)

İş Avantaj Her Yöne 100

100

26,90

İş Avantaj Her Yöne 200

200

33,90

İş Avantaj Her Yöne 300

300

41,90

İş Avantaj Her Yöne 600

600

61,90

İş Avantaj Her Yöne 1.000

1000

86,90

İş Avantaj Her Yöne 1.500

1500

117,90

İş Avantaj Her Yöne 2.000

2000

146,90

İş Avantaj Her Yöne 3.500

3500

234,90

İş Avantaj Her Yöne 5.000

5000

319,90

İş Avantaj Her Yöne 40.000

40000

2.029,90

• İş Avantaj tarifelerinde şehir içi, şehirler arası, 444’lü numaralar, Uluslararası 1. Kademe Ülkeler ve
yerel GSM yönlerine yani paket dahilindeki yönlere yapılacak aramalardaki paket aşım ücreti 36,5 kuruştur.

Tarife Paketi

Paket Ücreti (TL)

Esnafa Özel 100
Esnafa Özel 250
Esnafa Özel 450
Esnafa Özel 750
Esnafa Özel Özgür

24,90
31,90
43,90
53,90
75,90

Paket Dahilinde Bedava
Görüşme (Dk)

100
250
450
750
3000

• Esnafa Özel tarife paketleri ile sunulan bedava dakikalar şehir içi, şehirler arası, yerel GSM yönleri
(Turkcell, Vodafone, Avea), Uluslararası 1. Kademe Ülkeler ve 444’lü yönlerine aramalar yapabilirsiniz. Paket
dahilindeki yönlere yapılacak aramalardaki paket aşım ücreti 36,5 kuruştur.

Tarife Paketi

Paket Ücreti(TL)

Paket Dahilinde Bedava
Görüşme (Dk)

Profesyonele Özel 100

26,90

100

Profesyonele Özel 200

33,90

200

Profesyonele Özel 300

41,90

300

Profesyonele Özel 600

61,90

600

Profesyonele Özel 1.000

86,90

1000

Profesyonele Özel 1.500

117,90

1500

• Profesyonele Özel tarifelerinde şehir içi, şehirler arası, 444’lü numaralar, Uluslararası 1. Kademe
Ülkeler, 3 Haneli Özel Servis Numaraları ve yerel GSM yönlerine yapılacak aramalardaki paket aşım ücreti
33,5 kuruştur.
**Abone’ nin, bu Kampanya’ dan 30 Temmuz 2015 tarihinden önce başvurduğu ve taahhüt süresi devam
eden bir kampanyanın yanında yararlanması durumunda, bu Kampanya kapsamında Abone’ ye sunulacak
olan fayda 30 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni tarifeye göre hesaplanacaktır.
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