TELEFON HİZMETİ DEĞİŞİKLİK FORMU 5
Telefon Numarası:
Birden fazla hat için başvuru yapmak istiyorum. * (Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda Hizmet Listesi’nin doldurulması gerekmektedir.)

KURUMSAL BİREYSEL

* Hizmet Listesi’nin başında yer alan “Açıklamalar” kısmını okuyarak Liste’yi doldurmanız önemle rica olunur.
Ad Soyad:
TC Kimlik No:

Firma/Kurum Adı:
Vergi No:

Vergi Dairesi:

Ticari Sicil /
Vakıf Sicil:

NAKİL
Yeni Adres:

İlçe:
Posta Kodu:

İl:

Tüm hatlar için aynı tercihi yapmak istiyorum.
Fatura gönderim adresiniz farklı ise doldurunuz.
Yeni Adres:

İlçe:
Posta Kodu:

İl:

Tüm hatlar için aynı tercihi yapmak istiyorum.
• Hattınıza tanımlı taahhütlü bir kampanya varsa, telefonunuzun nakil işlemini 30 gün içinde tamamlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde, dahil olduğunuz
kampanyanın ceza bedeli faturanıza yansıtılacaktır.
• Türk Telekom’un sürekli olarak hizmet vermediği santral sahasına nakil talebinde bulunmanız durumunda, hattınıza tanımlı olan kampanyanın ceza bedeli,
yeni ikamet yerine ilişkin olan yerleşim yeri belgesini ibraz etmeniz koşuluyla talep edilmeyecektir.
• Nakledilen hattınıza / hatlarınıza ilişkin herhangi bir borcunuzun olması durumunda, söz konusu borç nakil işlemi sonrasında faturanıza yansıtılacaktır.

NUMARA DEĞİŞİKLİĞİ
Tüm hatlar için aynı tercihi yapmak istiyorum.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yeni Unvan:

İLETİŞİM BİLGİLERİ GÜNCELLEME
GSM No:
İş / Diğer Tel. No:
E-posta:

Var

Yok

Var

Yok

Var

Yok

@

İletişim bilgilerim kullanılarak İşletmeci tarafından hizmetlerin, ürünlerin, kampanyaların ve tekliflerin pazarlanması ve tanıtımı amacıyla
haberleşme yapılmasına izin vermiyorum.

444 1 444 | turktelekom.com.tr

KULLANIM VE ABONELİK BİLGİLERİNİN KULLANIMI İZNİ*
Bana özel indirim ve fırsatların iletilebilmesi için aboneliklerim boyunca, abonelik, konum ve kullanım bilgilerimin aşağıdaki firmalar tarafından
paylaşılarak kullanılmasına izin veriyorum:
Türk Telekom
Türk Telekom, TTNET ve Avea
Türk Telekom’un diğer grup şirketleri (Innova, Argela, Sebit, AssisTT, 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., TT International Holding B.V.,
Cetel Telekom, MTCTR Memorex)

Bu bilgilere dayanarak bu şirketler ve diğer firmalar tarafından bana uygun indirim ve fırsatların iletilmesine izin veriyorum.
*Üçüncü seçenek sadece kurumsal abonelerimize yöneliktir.

Bu Form'da belirttiğim işlemin/işlemlerin gerçekleştirilmesini talep ediyorum.
/

/

Talebim üzerine yapılan işlemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.
ABONE/Yetkili/Veli/Vasi İmza

444 1 444 | turktelekom.com.tr

