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TEMLİKLİ LG G5 SE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("İŞLETMECİ") Cihaz Kampanyalarından ("Kampanya") işbu
Taahhütname'de ("Taahhütname") belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,
GENEL ŞARTLAR;
1. Özel Şartlar'da belirtilen Cihaz seçimim çerçevesinde 24 (yirmidört) ay Taahhüt Süresi'nin
("Taahhüt Süresi") işbu Taahhütname'nin imzalanması ve cihazın ("Cihaz") tarafımca
teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını,
2. Kampanya kapsamına alınan ve Taahhütname'nin Özel Şartlar 1. maddesinde numarası
yer alan Türk Telekom ev telefonu aboneliğimin işbu Taahhütname'nin imza tarihinden
itibaren Özel Şartlarda belirtilen Taahhüt Süresi'nce aktif olması gerektiğini,
3. Kampanya'dan;
• Kampanya özelinde belirlenmiş minimum 6 veya 9 aydır Türk Telekom abonesi olmam,
• TCKN bazında kendi adıma kayıtlı diğer hat/hatların son ödeme tarihi geçmiş borcumun
bulunmaması,
• Hattımın herhangi bir neden ile dondurulmamış olması
• Daha önce Herhangi bir cihaz kampanyasından taahhüt vermem ve taahhüt süresi
bitmeden Kampanya’dan ayrılmam halinde bu tarihten itibaren kampanyadan
faydalanabilmem için İŞLETMECİ'nin belirlediği sürenin geçmiş olması,
• Abonelik yaşımın 6 veya 9 aydan az olması halinde Kredi Kayıt Bürosu nezdinde
yapılacak Risk Sorgulaması sonucunda yeterli puanı sağlıyor olmam,
• Kullanım alışkanlıklarımın ve ödeme performanslarımın İŞLETMECİ tarafından olumlu
değerlendirilmesi
• TCKN bazında, herhangi bir tablet, bilgisayar cep telefonu veya Smart Tv
kampanyasından yararlanmıyor olmam halinde faydalanabileceğimi,
4. İşbu Taahhütname'nin belirtilen KKB Risk Sorgulamasının yapılabilmesi için her türlü
başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini,
5. 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,
6. Özel Şartlar'da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da
eksik olmasının sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
7. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için
tarafıma fatura tanzim edeceğini,
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8. Kampanya’dan adıma kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi,
İŞLETMECİ’nin tüm cihaz kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 1 (bir) adet ile
sınırlama hakkının bulunduğunu, bu nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının birden fazla
olması halinde dahi, İŞLETMECİ’nin ikinci hattım için beni bu Kampanya’dan
faydalandırmayabileceğini, ancak abonelik yaşı veya KKB skoruma göre bu sınırın
değiştirilebileceğini ,
9. Kampanya kapsamında teslim edilen 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 Türk Telekom
Mağazası (“Mağaza”) tarafından Cihaz tesliminde verilen fatura ile birlikte Mağaza’ları ya
da Cihazlar'ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki
hizmetleri üretici firma yetkili servislerinden de alabileceğimi,
10. Taahhüt Süresi'nden önce;
• Kampanya'dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
• İŞLETMECİ tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem
• Hattımı üçüncü bir kişiye devretmem,
• Numaramı bir başka işletmeciye taşımam
• Taahhütname'den doğan yükümlülüklerimi ihlal etmem durumunda;
Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı,
Taahhütnamenin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan faydanın bedeli ile aboneden taahhüt
kapsamında tahsil edileceği belirlenen tutarların henüz tahakkuk etmemiş kısmının
toplamı (kalan ay fayda) kıyaslanarak düşük olan tutar aboneden tahsil edileceğini,
11. Taahhütname'den kaynaklanan damga vergisi veya her türlü vergi ve mali
yükümlülüklerden sorumlu olduğumu, bu vergilerin ve bu vergilerde meydana gelebilecek
artışların ve bunun dışında 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 hizmet numarası, tarife ismi cihaz IMEI /Seri No
aşağıdaki gibidir.
Hizmet No

Cihaz Marka ve Modeli

Cihaz IMEI/Seri No

LG G5 SE

2. Kampanya kapsamında yer alan Cihaz seçenekleri ve bedelleri aşağıdaki gibidir.
Cihaz Marka/Model

Aylık
Ödeme Tutarı

Taahhüt
süresi

Ürün Rayiç Bedeli
(Vergiler dahil)

LG G5 SE

110,00 TL

24 ay

2.640,00 TL

*Ürün’e ilişkin peşinat tutarı ve Ürün’ün peşin satışı yoktur.
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3. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Cihaz’ın tükenmesi nedeniyle Abone talebinin
karşılanmamasından dolayı TÜRK TELEKOM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi aslı Türk Telekom’da kalacak bir sureti
Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
5. İşbu Taahhütname Türk Telekom Çerçeve Abonelik Sözleşmesi eki ve ayrılmaz bir
parçasıdır.
6. Abone, kampanya taahhüt süresi içinde ev telefon hattını dondurulabilir. Ancak iş bu
kampanya taahhütnamesi devam edecek olup, cihaz bedelleri abonenin faturasına
yansımaya devam edecektir.

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.

İşbu Taahhütname kapsamında yukarıda belirtilen genel ve özel şatları gayrikabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Talebim üzerine yapılan işlemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim
aldım
ADI

:

SOYADI :
T.C. KİMLİK NO.:
İMZA

Eki : Cihaz Teslim/Tesellüm Tutanağı.
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