TÜRK TELEKOM 24 AY TAKSİTLİ GIGASET TABLET
14,90-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ
KAMPANYA’NIN KOŞULLARI
Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon Abonelerinin (“Abone”) 16.10.2014 (bu tarih dâhil)31.12.2016 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Telekom 24 Ay Taksitli Gigaset Tablet
14,90-TL Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları mümkündür:
a. En az 6 aydır Türk Telekom’un bireysel veya kurumsal telefon abonesi olmak,
b. Hat dondurma listesinde olmaması, alacak takibinde borcu bulunmamak,
c. Kampanya giriş anında kara liste veya gri listede bulunmamak,
d. Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise VKN bazında herhangi bir tablet, bilgisayar
veya cep telefonu kampanyasından yararlanmıyor olmak,
e. Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Türk Telekom Ofis veya Bayilerine başvurmak,
f. Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise müşteri ID bazında Son Ödeme Tarihi geçmiş
borcu olmamak,
g. Detay alınamayan santraller kapsamında bulunmamak, UMTH veya STH abonesi olmamak,
h. Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise VKN bazında son 12 ay içerisinde Hat Toplama
veya Alma Haberli Mektup hareketi görmemiş olmak,
i. Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise VKN bazında PSTN ödenecek taksit faturasının
bulunmaması,
j. Müşterinin aktif abonelikleri içerisinde en eski tesis tarihli olanına ait toplam ödenmiş fatura
sayısının en az 6 ve toplam ödenmiş fatura tutarının en az 200 TL olması,
Yukarıdaki şartları taşıyan Abone’ye, 24 (yirmidört) aylık Taksit Süresi boyunca her ay paket ücretine
ek olarak Ürün taksidi olarak 14,90-TL(OnDörtTürkLirasıDoksanKuruş) ödemesi karşılığında, Kampanya
kapsamında 1 (bir) adet PSTN hattı için 1 (bir) adet Gigaset Tablet (“Ürün”) verilecektir. Bu kapsamda,
gerçek kişi Abone TC Kimlik Numarası bazında 1 (bir) PSTN hattına 1 (bir) Ürün olmak üzere maksimum
1 (bir) adet; tüzel kişi Abone Vergi Numarası bazında 1 (bir) PSTN hattına 1 (bir) Ürün olmak üzere
maksimum 1 (bir) adet Ürün alabilecektir.
KAMPANYANIN KAPSAMI
Kampanya’ya katılan Abone’lere Ürün olarak Gigaset Tablet satışı yapılacak olup, ödeme koşulları,
“Kampanya’ya Özel Toplam Bedel ” ve Abone tarafından üstlenilecek vergiler şöyledir:
• Abone, Kampanya’ya 24 ay taahhüt vermek kaydıyla tüm vergiler dâhil aylık
14,90-TL(OnDörtTürkLirasıDoksanKuruş) [14,90-TL x 24 ay = 357,60-TL] ödeyecektir.
24 ay olarak ödenecek olan ve yukarıda belirtilen taksit tutarları ile taksit tutarının çarpılmasından
oluşan toplam bedel “Kampanya’ya Özel Toplam Bedel” olarak adlandırılacaktır.
Ürün’ün Piyasa Bedeli (cari fiyatı) KDV dâhil; 499-TL (DörtYüzDoksanDokuz Türk Lirası) olup,
Kampanya’dan işbu Katılım Koşulları’nın 2., 3.1., 3.3, 4. ve 8. maddesinde sayılı olan herhangi bir
nedenle çıkılması durumunda, işbu Koşullar’da belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret 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.
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