TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KÖY AVANTAJ/GAP AVANTAJ TARİFE PAKETİ
ABONELERİNE HEDİYE LAXON TD16TD16 DECT (KABLOSUZ) TELEFON
KAMPANYASI’NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ
KAMPANYA’NIN KAPSAMI:
Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) telefon abonelerinin
(“Abone”) 12/03/2013 (bu tarih dâhil)- 31/12/2013 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında gerçekleştirilen
Türk Telekom Hediye Laxon TD16 Dect (Kablosuz) Telefon Kampanyası’na (“Kampanya”)
katılmaları mümkündür:
Türk Telekom’un yeni gerçek kişi abonesi olmak,
Hat dondurma listesinde olmamak,
Şüpheli alacaklı listesinde olmamak,
UMTH veya STH abonesi olmamak,
Kampanya başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasında Kampanya’dan faydalanmak üzere
Türk Telekom bayi veya ofislerine başvurmak,
f) Kampanya’dan yararlanmak için Köy Avantaj veya Gap Avantaj Tarife Paketileri’nden
birine başvurmak,
g) Taahhütname’yi imzaladığı tarihten itibaren 24 (yirmidört) aylık Yararlanma Süresi
tamamlanmadan Kampanyadan her hangi bir nedenle çıkması durumunda, Ürün’ün
işbu Koşullar’da belirtilen Piyasa Bedeli’ni tek seferde Türk Telekom’a ödemeyi taahhüt
etmek.
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone’ye, Kampanya kapsamında 1 (bir) adet PSTN hattı için 1 (bir) adet
Laxon TD16 Dect (Kablosuz) Telefon (“Ürün”) hediye edilecektir.
Kampanya kapsamında, Abone’ye sunulacak Ürün’ün özellikleri ve Kampanya’dan herhangi bir
nedenle çıkılması halinde Abone adına tahakkuk ettirilecek ücretler aşağıda yer almaktadır.
KAMPANYA KOŞULLARI:
Kampanya’ya katılan Abone’lere Ürün olarak Laxon TD16 Dect (Kablosuz) Telefon hediye edilecek
olup, Ürün’ün Piyasa Bedeli ve Abone tarafından üstlenilecek vergiler şöyledir:




Ürün’ün Piyasa Bedeli KDV dahil 45 TL (Kırk beş Türk Lirası) olup, Kampanya’dan
işbu Katılım Koşulları’nın 2., 3.1., 3.3., 4. bent hükümlerin/maddelerinde sayılı olan
herhangi bir nedenle çıkılması durumunda, Piyasa Bedeli olarak belirtilen tutarın
tamamı 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/Guncel-Damga-Vergisi-Orani
adresinde belirtilmiştir.
1. Kampanya kapsamında Abone’ye hediye edilecek Ürün, aşağıda belirtilen özellikleri taşımaktadır:
Genel Özellikler
1880-1900 MHz bant DECT Teknolojisi
Kapsama Alanı: 300m açık, 50m kapalı alan

Tek hat kapasitesi
Çoklu el seti bağlama (maksimum 6)
Işıklı Renkli Ekran
100 saat bekleme, 11 saat konuşma süresi
1.33" 4K CSTN 98X67 piksel renkli ekran
2. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca Türk Telekom ile akdettiği Telefon
Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formunu (ve Çerçeve Abonelik Sözlşemesi’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 3.1. maddesi uygulama alanı bulacaktır.
3. 3.1. Abone’nin Kampanya’dan çıkması durumunda, Ürün’ün Piyasa Bedeli’nin tek seferde
Abone’den talep edilebileceği haller şunlardır: Abone’nin 24 aylık Yararlanma Süresi
tamamlanmadan Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması, PSTN (telefon) aboneliğinden
vazgeçmesi, telefon hizmetine ilişkin adına tahakkuk eden ücretleri ödememesi, hattını
devretmesi, abonelik türünü değiştirmesi, Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu
(veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) feshetmesi, Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet
Formu’nun (veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin) Türk Telekom tarafından feshedilmesi,
işbu Katılım Koşulları’nın ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine
getirmemesi, hattın kapatılması/iptali gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanyanın
ve/veya PSTN aboneliğinin herhangi bir nedenle 24 aylık Yararlanma
Süresi
tamamlanmadan sona ermesi.
Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve
2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul
Kararı”) uyarınca, 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 Tarife Paketi
Ücretleri’nin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’ye kampanya kapsamında hediye
edilen Ürün’ün Piyasa Bedeli’nden (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda,
Abone, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar
Faydası’nı Türk Telekom’a 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.)
3.2. 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.
3.3.Kampanya’dan faydalanan Abone’nin Katılım Taahhütnamesi’ni imzaladığı tarihten 24
aylık Yararlanma Süresi içerisinde Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu
devretmeksizin Katılım Taahhütnamesi’ni devretmek istemesi durumunda, Abone, telefon
aboneliği sona erdirilmeksizin,
Kampanya kapsamından çıkarılır, işbu Katılım
Koşulları’nın 3.1 maddesinde öngörülen sonuçlar uygulama alanı bulur.
4. Abone, Kampanya çerçevesinde Türk Telekom’dan aldığı telefon hizmetine ilişkin aboneliğinin
başka yere naklini talep edebilir. Naklin aynı il içerisinde yapılması durumunda, Abone
Kampanya’dan yararlanmaya devam eder. Buna karşılık, Abone’nin hizmeti aldığı yerde veya il

dışına nakledildiği yerde telefon hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle sürekli olarak
verilememesi sonucunda Abone’nin telefon aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda,
Abone Kampanya kapsamından çıkarılır ve fakat Abone’nin, Ürün’ün mülkiyetine sahip
olması ve Ürün’den yararlanmaya devam etmesi gerekçeleriyle, 3.1. madde hükmü
uygulama alanı bulur. Tüm nakil taleplerinde Abone’nin ikametgâh belgesini nakil talebi ile
birlikte Türk Telekom’a ibraz etmesi gerekmektedir.
5. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşullar’ın 6 (a)
bendinde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak şekilde
Abone’nin Türk Telekom ile imzalamış olduğu Telefon Aboneliği Sözleşmesi’nin/Hizmet
Formu’nun (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin) bütün hükümleri, işbu Katılım Koşulları ve
Taahhütnamesi kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle
uygulanır.
6. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya
şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce kaldırılmasından dolayı
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom tarafından
“www.turktelekom.com.tr” resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe
girmeden önce mevzuata uygun olarak Abone’lerine duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk
Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda
bulunamaz.
7. Abone, Kampanya dâhilinde verilen Ürün’deki ayıplardan dolayı Cihaz üreticisine veya Türk
Telekom’a başvurabilir. Arıza oluşması durumunda veya Ürün’le ilgili her türlü talepte/şikâyette
Ürün’le ilgili garanti kapsamı dâhilindeki işlemler yapılacaktır. Arıza durumunda ve Ürün ile ilgili
her türlü talep ve şikâyette Abone’nin Ürün’ün Yetkili Teknik Servisleri ile veya Türk Telekom ile
irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:
Teleses A.Ş.
İletişim Merkezi
İnternet adresi
Telefon numarası

: teleses@teleses.com.tr
: http://www.teleses.com.tr
: 0 312 232 08 08

Türk Telekomünikasyon A.Ş.
İletişim Merkezi: Türk Telekom Çağrı Merkezi
Telefon numarası: 444 1 444
8. Ürün, Kampanya Taahhütnamesi’nin imzalanmasını müteakip, aynı gün Türk Telekom’un satış
birimlerinde (bayi, ofis gibi) Abone’ye teslim edilecektir.
9. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Ürün’ün tükenmesi nedeniyle Abone talebinin
karşılanmamasından dolayı Türk Telekom hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
10. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi aslı Türk Telekom’da kalacak; “aslı gibidir”
şerhi imzalnamış olan bir sureti Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
KAMPANYA KATILIM TAAHHÜTNAMESİ
Yukarıda belirtilen Kampanya uygulamasına ilişkin Koşulları okuduğumu, ayrıca bilgi aldığımı,
anladığımı ve aynen kabul ettiğimi, bu kapsamda yeni

numaralı

PSTN hattımın aşağıda yanına (x) işareti koyduğum tarife paketi kapsamında aboneliğinin
gerçekleştirilmesini,
[Tercih ettiğiniz tarife paketinin yanına (x) işareti koymanız önemle rica olunur.]
Köy Avantaj Tarife Paketi
Gap Avantaj Tarife Paketi
işbu Taahhütname’nin imzalanmasından doğan ve ilk faturama yansıtılacak olan damga
vergisini ödeyeceğimi, 24 aylık Yararlanma Süresi tamamlanmasından önce Katılım
Koşulları’nın 2, 3.1, 3.3, 4. bent hükmünde/maddesinde belirtilen sebeplerden biriyle Kampanya
ve/veya PSTN aboneliğimin son bulması durumunda, Ürün’ün Piyasa Bedeli olan 45 TL’yi
(Kırkbeş TürkLirası’nı); Koşullar’ın 3.1. 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 3.1.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 eksiksiz olarak, Türk Telekom’un
talebi üzerine, Türk Telekom’un belirteceği süre içerisinde (Türk Telekom tarafından ayrı
olarak böyle bir süre belirtilmedi ise adıma düzenlenen ve Kampanya’dan ayrıldığım tarihi
takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar) Türk Telekom’a ödemeyi gayri kabili
rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6/A maddesi uyarınca talep edilen
bilgilere ilişkin açıklama aşağıda yer almaktadır:
a) Türk Telekom’un iletişim bilgileri Katılım Koşulları’nda belirtilmiştir. Abone’nin iletişim
bilgiler:

b) Ürün’ün Türk Lirası olarak KDV dahil Piyasa Bedeli 45 TL(Kırkbeş Türk Lirası)’dir.
c) Abone’nin 24 aylık Yararlanma Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan herhangi bir nedenle
çıkması durumunda, Ürün’ün Piyasa Bedeli’nin tamamı kendisinden talep edilecek, bunun dışında
faiz talep edilmeyecektir. Bu bedele ilişin ödemenin süresinde yapılmaması durumunda ise
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 yoktur.
Tarih:

Abone Adı-soyadı :
İmza

