Kampanya İşlem Tarihi:
Hat Numarası:
TARİFEYE EK AKSESUAR VE TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“İŞLETMECİ”) Tarifeye Ek Aksesuar ve Tablet Kampanyasından
(“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen Özel ve Genel Şartlar kapsamında
yararlanacağımı, Özel ve Genel Şartlar’ın taahhütname’nin bütününü oluşturacağını bildiğimi;
GENEL ŞARTLAR;
1. Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz ve Taahhüt Süresi seçimim çerçevesinde 12 (oniki), 24 (yirmidört)
veya 36 (otuzaltı) ay Taahhüt Süresi’nin işbu Taahhütname’nin imzalanması ve seçtiğim Cihaz’ın
tarafımca teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını,
2. Kampanya kapsamına alınan ve Özel Şartlar’ın 1. maddesinde numarası yer alan hattımın işbu
Taahhütname imza tarihinden itibaren Taahhüt Süresi’nce faturalı sistemde adıma kayıtlı bir şekilde
açık olması gerektiğini,
3. Kampanya’dan, Cihaz Kampanyaları’nda yer alan tarife şartlarıyla ve Özel Şartlar’da yer alan
koşullarla yararlanabileceğimi, aksi halde Kampanya’ya dahil edilmeyeceğimi/Kampanya’dan
çıkartılabileceğimi,
4. Taahhüt Süresi’nden önce;
-

Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
İŞLETMECİ tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem
Hattımı üçüncü bir tarafa devretmem,
Tarife değişikliği imkanı tanınmayan hallerde Tarife değiştirmem,
Numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem,
İşbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi
içerisinde kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi
nedeniyle ve benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere,
Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi ihlal etmem durumunda Kampanya ile tarafıma
sağlanan haklardan yararlanamayacağımı, Cihaz’a ilişkin kalan taksit bedellerinin faturama
yansıtılacağını; ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi, (işbu Kampanya’nın bağlı olduğu ilk cihaz
kampanyasından doğan taksit ve cayma bedelleri saklı kalmak kaydıyla)

5. Kampanyalardan halihazırda kendi adıma kayıtlı diğer hat/hatlarının son ödeme tarihi geçmiş
borcunun bulunmaması önkoşulu ve son 12 aydır hattımın çift yönlü olarak kapatılmasına neden
olmamam önkoşulu ile faydalanabileceğimi, adıma kayıtlı tüm bireysel faturalı hatlarımın ödeme
performansının veya kampanya katılım başvurum esnasında bayi tarafından Kredi Kayıt Bürosu
nezdinde yapılacak Risk Sorgulaması’nın ve kullanım alışkanlıklarının İŞLETMECİ tarafından olumlu
değerlendirilmesi gerektiğini,
6. İşbu Taahhütname’nin 5. Maddesinde belirtilen KKB Risk Sorgulamasının yapılabilmesi için her türlü
başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini,
7. Kampanya kapsamına alınan hattımın Taahhüt Süresi’nce faturalı sistemde adıma kayıtlı bir şekilde açık
olması gerektiğini, personel tarifeleri, Mobil Data tarifeleri, Jet tarifeleri, iPad tarifeleri, Tablet tarifeleri, Uçan
İnternet tarifesi ve Ortak Tarife dışındaki faturalı bireysel tüm tarifelerde kayıtlı olmam şartıyla
faydalanabileceğimi,
8. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik
olmasının sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,

9. Kampanya’dan tercihim olması halinde, Özel Şartlarda belirtilen tutar kadar ön ödemeli şekilde veya eski
cep telefonumun teslimi suretiyle tarafıma ödenmesi gereken tutarın Cihaz Bedelinden mahsup edilmesi
suretiyle de faydalanabileceğimi, Taahhüt Süresi boyunca ödemem gereken Cihaz taksit bedellerinin
hattıma ait hizmet faturasında “Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak
gösterileceğini, bu bedelleri faturalar aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi
veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde
İŞLETMECİ’nin sorumlu olmayacağını ve İŞLETMECİ’den herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
10. Kampanya’dan eski cep telefonumun teslimi karşılığında belirlenecek tutarın Cihaz Bedelinden mahsup
edilmesi suretiyle faydalanmak istemem durumunda; teslim edeceğim eski telefonun sıfırlanarak
hafızasında bulunan her türlü kişisel verinin silineceğini bildiğimi ve kaybolan verilerden
İŞLETMECİ’yi sorumlu tutamayacağımı,
11. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim
edeceğini, Kampanya’dan ön ödemeli ve/veya eski cep telefonumun teslimi karşılığında belirlenecek tutarın
bayi tarafından Cihaz Bedelinden mahsup edilmesi suretiyle faydalanmam hallerinde, faturada kalan Cihaz
Bedeli ve mahsup edilen ön ödeme ve/veya eski cep telefonu bedelinin ayrı kalemlerde gösterileceğini,
12. Samsung Galaxy Tab 3 Lite, Reeder M7+ için kampanyadan adıma kayıtlı hatlarımla toplamda bir,
Sony CP-V10A Powerbank, Türk Telekom Taşınabilir Şarj Cihazı, Philips SHL3165 Kulaklık, Jam
Jamoji Hoparlör, Sony SRS-XB10 Hoparlör, iPad Kılıf, Aksesuar Paketleri(Android, Apple Klasik,
Apple Full) için toplamda üç defa faydalanabileceğimi, Casper Via S10 ve Alcatel Pixi 3 için ise akıllı
telefon kampanyalarındaki limitlerin geçerli olduğunu (müşteri bazında taahhüt süresi boyunca 12
ve 24 ay taahhütlü kampanyalardan 2 adet, 36 ay taahhütlü kampanyalardan 1 adet faydalanılabilir),
belirtilen limitlerin üstünde olması halinde, İŞLETMECİ’nin beni bu Kampanya’dan
faydalandırmayabileceğini,
13. Kampanya kapsamındaki Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından düzenlenen garanti
belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi,
Cihaz’ı sağlayacak olan bayi tarafından Cihaz tesliminde verilen fatura ile birlikte bayiye ya da
Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri
üretici firma yetkili servislerinden de alabileceğimi,
14. Kampanya kapsamındaki hattım için taahhüt süresi boyunca 7. Madde de belirlenen tarifelerde
olmak şartıyla her fatura döneminde bir defaya mahsus farklı bir tarifeye geçebileceğimi,
15. Taahhüt Süresi sonunda başka bir tarifeye geçmek istediğimi İŞLETMECİ’ye bildirmediğim sürece
Kampanya kapsamında hattıma tanımlanan tarifenin geçerli olmaya devam edeceğini ancak
herhangi bir indirim uygulanmayacağını ve İŞLETMECİ’nin söz konusu tarife şart ve ücretlerinde
mevzuata uygun olarak değişiklik yapabileceğini,
16. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda
belirtilen KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu telsiz kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV),
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve
Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden
sorumlu olduğumu ve bu vergilerin faturalarıma yansıtılmak suretiyle İŞLETMECİ tarafından Maliye
Bakanlığı’na ödeneceğini, hattımı kullanmamam veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde
tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve benzeri yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını bildiğimi
kabul, beyan ve taahhüt ederim.

ÖZEL ŞARTLAR;
1. Kampanya kapsamına dahil edilecek hat numarası, cihaz Seri No ve Ödeme Seçeneği tercihi
aşağıdaki gibidir.
Hat No

Cihaz Modeli

Cihaz IMEI/Seri No

2. Seçilen cihaz kampanyası için taahhüt süresi aşağıda belirtildiği şekildedir:
12 Ay
24 Ay
36 Ay
3. Aksesuar Paketi Android kampanyası dahilinde; Türk Telekom kılıf veya cam ekran koruyucu, Türk
Telekom şarj cihazı ve Türk Telekom taşınabilir şarj cihazı, Aksesuar Paketi Apple Klasik kampanyası
dahilinde; Türk Telekom şarj cihazı, Türk Telekom taşınabilir şarj cihazı ve Türk Telekom MFI şarj ve
data kablosu (Apple), Aksesuar Paketi Apple Full kampanyası dahilinde ise; Türk Telekom kılıf veya
cam ekran koruyucu, Türk Telekom şarj cihazı, Türk Telekom taşınabilir şarj cihazı ve Türk Telekom
MFI şarj ve data kablosu (Apple) aksesuarları sunulmaktadır.
4. Cihaz ve Taahhüt Süresine göre Kampanya Fiyatları:
Cihaz Bedeli
Cihaz Türü

TABLET

AKSESUAR

Cihaz Modeli
Samsung Galaxy Tab 3 Lite
Casper Via S10
Reeder M7+
Alcatel Pixi 3
Sony CP-V10A Powerbank
Türk Telekom Taşınabilir Şarj Cihazı
Philips SHL3165 Kulaklık
Jam Jamoji Hoparlör
Sony SRS-XB10 Hoparlör
iPad Kılıf
Aksesuar Paketi Android
Aksesuar Paketi Apple Klasik
Aksesuar Paketi Apple Full

12 ay

24 ay

36 ay

33
49
24
41
17
15,99
16,99
18,99

17,8
32
13
24
7
7
4
6
10
9
8,99
9,99
10,99

23
10
18
-

Yukardaki tablodaki fiyatlara vergiler (KDV+ÖİV) dahil edilmiştir.
5. Gelir Paylaşım Ortaklık Tarifeleri yalnızca aynı Gelir Paylaşım Ortaklığının tarifeleri arasında
olmak şartıyla işbu taahhütnamedeki koşullara uygun geçiş yapabileceklerdir.

6. Hediyeler kampanya aktivasyonunun ardından en geç 3 iş günü içerisinde tanımlanacak olup, hediye
sürelerinin bitimine iki gün kala kullanıcılara bilgilendirme SMS’i iletilecektir. Kampanya bitiminde
kullanıcılar aboneliklerini başlatmadıkları takdirde paketler otomatik olarak iptal edilecektir.
Hediyeler başka bir hatta veya kişiye devredilemez. İlgili cihaz kampanyalarına verilecek hediye içerik
servislerinin detayı aşağıda yer almaktadır:
Türk Telekom Müzik: Cep telefonlarına SMS ile iletilen E-Pin şifresini turktelekommuzik.com ‘a üye
girişi yaparak aktivasyon gerçekleştiren kullanıcılar, bu promosyon kodunu kullandıkları günden itibaren
3 ay süre ile ücretsiz Türk Telekom Müzik Maxi 250 Paketi üyeliği kazanacaktır. Kullanıcılar paket
kapsamında ttnetmuzik.com’da ve Türk Telekom Müzik mobil uygulamalarında yer alan milyonlarca
şarkıyı sınırsız dinleyebilir, 250 yerli şarkıyı cep telefonlarına, tabletlerine ya da bilgilsayarlarına indirerek
dinleyebilir. Aboneler bu promosyon kodundan yalnızca bir kez faydalanabilir. Türk Telekom Müzik bu
promosyonu istediği an durdurma ya da değiştirme hakkına sahiptir. Paketin ücretsiz kullanıldığı üç ayın
sonunda paket aboneliği otomatik olarak sonlanacaktır.
Türk Telekom Müzik Paketi
Philips SHL3165 Kulaklık

3 ay - yenilemesiz

Jam Jamoji Hoparlör

3 ay - yenilemesiz

Sony SRS-XB10 Hoparlör

3 ay - yenilemesiz

Yukardaki tablodaki fiyatlara vergiler (KDV+ÖİV) dahil edilmiştir. Aylık tarife indirimi müşterinin
ödeyeceği aylık vergiler dahil tarife ücretine göre belirlenmiştir.
Tablodaki fiyatlar kampanyadan Genel Şartlar’ın ilgili “Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” Maddesinde
belirtilen, kampanyadan ön ödemeli şekilde ve/veya eski cep telefonunun teslimi suretiyle
faydalanılması dışındaki durumlarda geçerlidir.
Kampanyadan ön ödemeli şekilde ve/veya eski cep telefonunun teslimi suretiyle faydalanılması durumlarında;
Ön ödeme ve/veya Eski cep telefonu bedeli, kampanya kapsamındaki Cihaz Bedelinden mahsup edilecektir.
Mahsup edilen bedeller ve taahhüt süresi boyunca faturaya yansıtılacak kalan cihaz taksiti aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:
Müşteri Tarafından Yapılan Ön Ödeme Bedeli

…. TL

Teslim Edilen Eski Cep Telefonu Bedeli

…. TL

Yeni Cihaz Bedelinden Mahsup Edilen Toplam

…. TL

Kalan Bedel İçin Aylık Yeni Cihaz Taksiti*

…. TL

*Aylık Cihaz taksitinin devreden küsuratlar şeklinde hesaplanması halinde söz konusu küsuratlar kuruşa
yuvarlanır ve yuvarlanan toplam küsurat ilk faturaya yansıtılır. Örneğin aylık 33,45642 TL cihaz taksiti
hesaplanmışsa, kalan bedel için aylık cihaz taksiti 33,46 TL olarak baz alınır ve fark ilk ay cihaz taksitine
yansıtılır.

Seçmiş olduğum 24 veya 36 ay taahhütlü cihaz kampanyasından;
Standart Kampanya Teklifiyle Faydalanıyorum
Bu seçenek işaretli ise, Kampanya kapsamında İŞLETMECİ’ye ve İŞLETMECİ dışında başka herhangi bir
kişi veya kuruma ön ödeme yapmadığımı ve eski telefonumu teslim etmediğimi kabul ve beyan
ediyorum.
Ön Ödeme Yaparak Faydalanıyorum
Bu seçenek işaretli ise, Kampanya tanımlaması esnasında gönderilen şifre SMS’inde bulunan,
taahhütnamede yukarıda belirtilen ve başarılı kampanya tanımlama evrakında yer alan
_________________________ TL’lik ön ödeme tutarını gördüğümü ve bu tutarın tarafıma teslim edilen
cihaz faturasında ayrı bir kalemde gösterildiğini kabul ve beyan ediyorum.
Eski Telefonumu Vererek Faydalanıyorum
Bu seçenek işaretli ise, Kampanya tanımlaması esnasında gönderilen şifre SMS’inde bulunan,
taahhütnamede yukarıda belirtilen ve başarılı kampanya tanımlama evrakında yer alan
_________________________ TL’lik eski telefonumun bedelini gördüğümü ve bu tutarın tarafıma teslim
edilen cihaz faturasında ayrı bir kalemde gösterildiğini kabul ve beyan ediyorum.
*Yukarıdaki seçim sadece 24 ve 36 ay taahhütlü kampanyalar için geçerlidir. 12 ay taahhütlü kampanyalarda, ön ödeme
yapma veya eski telefon değiştirme seçenekleri bulunmadığından, standart kampanya teklifi geçerli olacaktır.
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