CASPER VIA T27 KAMPANYASI
KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ
CASPER VIA T27 KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI:
Aşağıdaki şartları sağlayan TTNET A.Ş’nin (Bundan sonra İŞLETMECİ olarak anılacaktır.) yeni
veya mevcut aboneler ("Abone") CASPER VIA T27 Kampanyasından ("Kampanya")
yararlanabilirler;
• Tüm başvuru sahiplerine TCKN/VKN sorgulaması yapılacaktır. TCKN/VKN'si olmayan
başvuru sahibine cihaz satışı yapılmayacaktır.
• Tüm TCKN/VKN' li başvuru sahiplerine Kara Liste kontrolü yapılacaktır. Kara listede yer alan
müşteriye cihaz satışı yapılamaz.
• Son 1 yılda hattı 2 ve daha fazla adette kapamaya giren başv uru sahipleri kampanyadan
faydalanamaz.
• İşbu kampanyadan yararlanıp iptal eden aboneler İŞLETMECİ'nin belirlediği gün boyunca
yeni cihaz kampanyasından yararlanamaz.
• Abonelikyaşı 6 aydan az veya yeni aboneler için KKB (Kredi Kayıt Bürosu) sorgulaması
yapılacaktır. İŞLETMECİ'nin belirlediği KKB puanın altında kalan müşterilere cihaz satışı
yapılamaz.
• Türk Telekom aboneliği sorgulaması yapılan müşterilerin ayrıca Türk Telekom'a son ödeme
tarihini geçmiş borcunun olmaması gerekir, Türk Telekom'a borcu olan müşteriye cihaz sat ışı
yapılamaz.
• Abonenin İŞLETMECİ'ye son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmaması gerekir.
Borcu olan müşteriye cihaz satışı yapılamaz.
• Taksitlendirilmiş borcu olan ve taksit ödemesi devam eden abo neye cihaz satışı yapılamaz.
• Süreli internet, HAZIRNET ve Seyirnet aboneleri cihaz kampanyalarından yararlanamaz.
Yalın internet aboneleri ise bunun dışındadır.
Yukarıdaki şartları taşıyan bireysel Abone, Kampanya dönemi boyunca sadece 1 (bir) adet
tablet ürünü ("Ürün") için talepte bulunabilir ve Kampanya'ya katılabilir. Bir bireysel
Abone'nin birden fazla aboneliği bulunsa dahi Kampanya'dan sadece bir defa 1 (bir) adet
Ürün için yararlanabilecektir. Bireysel aboneler her halükarda aynı dönemde en fazla 2
(iki) cihaz ödemesi yapabilecektir.
Yukarıdaki şartları taşıyan ve birden fazla Aboneliği olan tüzel kişi Abone ise her bir
aboneliği için 1 (bir) adet olmak üzere Kampanya dönemi boyunca en fazla 3 (üç) adet
tablet ürünü için talepte bulunabilir ve Kampanya'ya katılabilir. Bir tüzel kişi Abone'nin 3
(üç)'ten fazla aboneliği bulunsa dahi Kampanya'dan en fazla 3 (üç) adet Ürün için
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yararlanabilecektir. Tüzel kişi Abone, her bir Ürün için ayrı Kampanya Katılım
Taahhütnamesi imzalayacak olup, satınalma anında bağlı olduğu vergi dairesini ve vergi
numarasını satış temsilcisine bildirmek ve kayıt ettirmek ile yüküml üdür. Tüzel kişi abone
her halükarda aynı dönemde en fazla 3 (üç) cihaz ödemesi yapabilecektir.
İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Katılım Taahhütnamesi'nde geçen "Abone" ifadesinden,
aksi açıkça ilgili bölümde belirtilmediği sürece, "bireysel aboneler veya "tüzel kişi abone'ler
anlaşılacaktır.
Abone Kampanya koşullarına, kampanya başlangıç/bitiş tarihlerine ve Kampanya
dahilindeki tarifeleri, bağlantı ücreti ile ilgili güncel bilgilere www.turktelekom.com.tr
adresinden ulaşabilecektir. İŞLETMECİ'nin kampanya koşullarında, kampanya
tarihlerinde paket içeriklerinde ve tarife ücretinde değişiklikyapma hakkı saklıdır.
Kampanya kapsamında, Abone'ye sunulacak CASPER VIA T27 Tablet 24 (yirmi dört) ay
boyunca Abone tarafından ödenecek KDV dahil aylık taksit bedelleri ve Abone'nin
Kampanya'dan herhangi bir nedenle çıkması halinde Abone adına tahakkuk ettirilecek
bedeller aşağıda yer almaktadır.
Bu Ürünlerin satış bedelleri ile ödeme koşulları, Abone tarafından üstlenilecek vergiler,
Kampanya'dan çıkma durumunda ödenecek bedel ve diğer ücretler şöyledir:
1) Ürünün rayiç bedeli ve aylık taksit bedelleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.
Kampanya'dan kaynaklanan damga vergisi Abone tarafından karşılanacak olup, sadece
bir defaya mahsus olmak üzere Abone'nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone'nin seçtiği
ödeme seçeneğine göre ilk faturasına yansıtılacak damga vergisi tutarları aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir.
CİHAZ MARKA

CASPER VIA T27

Aylık
Taksit

12,90 TL

Taksit
süresi

24 ay

Ürün Rayiç
Bedeli
(Vergiler dahil)

309,60 TL

Damga
Vergisi

2,49 TL

Ek Hizmetler

24 ay ücretsiz
Türk Telekom WiFi
sınırsız+24 ay ücretsiz
Tivibu Go Maxi

*Tablodaki bedeller TL olarak belirtilmiştir. Fiyatlara %18 KDV dahildir.
2) Abone'nin Kampanya'dan faydalanabilmesi için, Kampanya'dan yararlandığı süre
boyunca Abonelik Sözleşmesi'ni ve/veya Kampanya veya Kampanya Katılım
Taahhütnamesi'ni herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye
devredemez.
3) 3.1 Abone'nin Kampanya'dan çıkma talebinde bulunması, Ürün'e ilişkin taksitleri
ödememesi, nakil nedeniyle internet hizmetini alamadığı gerekçesiyle aboneliğini iptal
etmesi, hattını/kampanyasını devretmesi Abonelik Sözleşmesi'ni feshetmesi veya
AbonelikSözleşmesi'nin İŞLETMECİ tarafından feshedilmesi, işbu Casper Via T27
Kampanyası Katılım Koşulları'nın ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi'nin hükümlerini
yerine getirmemesi ya da bu hükümlere aykırı hareket etmesi, hattın kapatılması/iptali
gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanya ve/veya aboneliğinin herhangi bir nedenle
seçimine göre 24 (yirmidört) aylıksüreden önce sona ermesi durumunda; iş bu
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taahhütnamede belirtilen Ürün Rayiç Bedeli ("Ürün Rayiç Bedeli"),
Abone'nin Ürün'e ilişkin olarak ödemesini yaptığı taksitler söz konusu ise bu durumda
Ürün Rayiç Bedeli'nden ödemesi yapılan taksit bedellerinin çıkarılmasıyla elde edilen
tutar nakden Abone'den tahsil edilecektir.
3.2 Abone, Kampanya çerçevesinde İŞLETMECİ'den aldığı internet hizmetine ilişkin
aboneliğinin başka yere naklini talep edebilir. Nakil sırasında internet hizmetinin teknik
imkansızlıklar nedeniyle Abone'nin hizmetin naklini istediği yerde sürekli olarak
verilememesi nedeniyle Abone'nin aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda,
Abone'nin Kampanya'dan yararlanmaya devam etmesi söz konusu olamaz. Abone'nin
İŞLETMECİ ile imzalamış olduğu Abonelik Sözleşmesi'nin bütün hükümleri, işbu Kampanya
Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi'nde hüküm bulunmayan hallerde veya İŞYLETMECİ ile
Abone arasındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için öncelikle uygulama
alanı bulur.
4) Kampanya kapsamında Tivibu Go Maxi paket kampanya süresince ücretsiz verilmektedir.
Tivibu Go Maxi paketi kampanya süresi sonunda yürürlükteki ücret üzerinden
faturalandırılacaktır.
5) İŞLETMECİ, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknikşartlardan ötürü işbu
Kampanya şartlarındayapılan değişikliklerden veya Kampanya'nın herhangi bir nedenle
süresinden önce kaldırılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Söz kon usu değişiklikler, İŞLETMECİ tarafından "www.turktelekom.com.tr" resmi internet
sitesi üzerinden veya benzeriyollarla Abonelerine duyurulur. Bu durumda, Abone,
İŞLETMECİ tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir
itirazda veya bu nedenle hak talebinde bulunamaz.
6) Kampanya dahilinde verilen Ürün'de Abonenin kullanımından kaynaklanan arızalardan,
İŞLETMECİ sorumlu değildir. Arıza oluşması durumunda veya Ürünle ilgili talep ve
şikayetlerde Ürün'ün yetkili teknik servisleri tarafından Ürünle ilgili garanti kapsamı
dahilindeki işlemler yapılacaktır. Arıza durumunda ve Ürün ile ilgili talep ve şikayetlerde
Abone tarafından irtibata geçilmesi gereken kurum, cihazın garanti belgesinde bildirilmiştir.
7) İŞLETMECİ, Ürün'e ilişkin taksitlerden birbirini takip eden en az iki taksitin Abone
tarafından ödenmemesi halinde abone'ye kalan borçlarını ödemesi için bir hafta süre
vererek muacceliyet uyarısında bulunması koşuluyla kalan borcun tamamının ifasını
talep etme ve bu sebeple Abone'yi Kampanya'dan çıkarma hakkını saklı tutmaktadır.
Söz konusu koşulların oluşması durumunda İŞLETMECİ'nin bu hakkını kullanmamış
olması, bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, daha sonra oluşan
taksitlerin ödenmemesi durumları için de emsal teşkil etmeyecektir.
8) Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Ürün'ün tükenmesi nedeniyle Abone talebinin
karşılanmamasından dolayı İŞLETMECİ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
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KAMPANYA KATILIM TAAHHÜTNAMESİ
İŞLETMECİ tarafından düzenlenen Kampanya kapsamında, yukarıda yer alan Kampanya
Katılım Koşulları'nın
1.
maddesinde
detayları
belirtilen,
aşağıda
Marka/Model
seçimini
yaptığım...............................................Seri numaralı Ürün'ü, Kampanya Katılım Koşulları ve
Kampanya Katılım Taahhütnamesi'ni kabul ederek tarihinde.............................. kutusu
kapalı halde teslim aldığımı kutusunu açıp muayene etmek suretiyle çalışır durumda ve
eksiksiz olduğunu kontrol edip, teslim aldığımı belirtirim.
CASPER VIAT27
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, Cihazlar'ın üretici firmasına aityetkili servislere
yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri öncelikle üretici firma yetkili
servislerinden alacağımı
İŞLETMECİ'nin...........................................hizmet
numaralı......................................türünde
internet Erişim Hizmeti abonesi olarak, yukarıda belirtilen Kampanya Katılım
Koşulları'nı okuduğumu, ayrıca bilgi aldığımı, anladığımı ve aynen kabul ettiğimi, seçmiş
olduğum tablet modeli üzerinden Kampanya'dan faydalanacağımı, işbu Kampanya
Katılım Taahhütnamesi'ni ("Taahhütname") imzaladığım tarihten itibaren
24 (yirmi dört) ay
boyunca abone olarak kalacağımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali ve
abonelik iptalinden doğacak ödemeleri ilk talepte, nakten, defaten, herhangi bir hüküm
ihdasına gerek kalmaksızın İŞLETMECİ'ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan
ve taahüt ederim.
ABONENİN
AD

:

SOYAD :
TARİH

:

/

ABONE İMZA

444 1 444 | turktelekom.com.tr

/

2

0

