TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ MEY LENOVO MIIX 300
BİLGİSAYAR KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ
KAMPANYA KAPSAMI
Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon Abonelerinin (“Abone”) Türk Telekom 24 Ay
Taksitli MEY Lenovo Miix 300 Bilgisayar Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları mümkündür:
• En az 6 aydır Türk Telekom abonesi olmak (Kampanyanın alınabilmesi için sözleşme tarihi
üzerinden en az 6 ay geçmiş olmalıdır.)
• Hat dondurma listesinde olmaması, alacak takibinde borcu bulunmaması
• Herhangi bir cihaz kampanyasına taahhüt vermiş ve taahhüt süresi bitmeden kampanyadan
ayrılmış aboneler, kampanyadan ayrıldığı tarihten itibaren 50 gün boyunca MEY Lenovo Miix 300
Bilgisayar Kampanyası’ndan yararlanamaz.
• Abonelik yaşı 6 aydan az veya yeni TT aboneleri için KKB (Kredi Kayıt Bürosu) sorgulaması
yapılacaktır. TT’nin belirlediği KKB puanın altında kalan abonelere cihaz satışı yapılamaz.
• Kampanya giriş anında kara liste veya gri listede bulunmaması
• TCKN bazında, herhangi bir tablet, bilgisayar veya cep telefonu kampanyasından yararlanmıyor
olması,
• TCKN bazında son 12 ay içerisinde borcunu ödememesinden dolayı herhangi bir borç uyarı
tebligatı hareketi görmemiş olması
• TCKN bazında herhangi bir PSTN hattına ilişkin ödenecek taksit faturasının bulunmaması
• Abonenin aktif abonelikleri içerisinde en eski tesis tarihli olanına ait toplam ödenmiş fatura
sayısının en az 6 olması gereklidir.
• TCKN bazında Son Ödeme Tarihi geçmiş borcu olmaması
Bu kapsamda, gerçek kişi Abone TC Kimlik Numarası bazında maksimum 1 (bir) adet ürün
alabilecektir.
GENEL KOŞULLAR
Kampanya’ya katılan Abone’lere Ürün olarak MEY Lenovo Miix 300 Bilgisayar satışı yapılacak
olup, ödeme koşulları, rayiç bedeli ve Abone tarafından üstlenilecek vergiler şöyledir:
• Abone, MEY Lenovo Miix 300 Bilgisayar Kampanyasına 24 ay taahhüt vermek kaydıyla tüm
vergiler dâhil Ürün için aylık 38-TL (OtuzSekizTürkLirası) [38TL x 24 ay = 912-TL] ödeyecektir.
Cihaz Marka
MEY Lenovo Miix 300 Bilgisayar

Aylık
Ödeme Tutarı

Taksit
Süresi

Cihaz Rayiç
Bedeli

Damga
vergisi

38,00 TL

24 ay

1.080,00 TL

8,68 TL

Taahhütname’nin imzalanmasından doğan damga vergisi Abone tarafından karşılanacak ve bu
kapsamda, sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır.
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Ürün’ün teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:
Marka / Model
İşlemci
İşletim Sistemi
Hafiza
Ekran & Çözünürlük
Kamera

Lenovo Miix 300
Z3735 Intel Bay Trail
Windows 10
2 GB / 32 GB (64 GB'ye kadar arttırılabillir
10.1’’ IPS (1280x800 WXGA)
2MP / 5MP

*Ürün’e ilişkin peşinat tutarı ve Ürün’ün peşin satışı yoktur.
2. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca Türk Telekom ile akdettiği Telefon
Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu (ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) ve/veya
işbu Kampanya Taahhütnamesi’ni herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye
devredemez.
3. Taahhüt Süresi olan 24 (yirmidört) aylık süre 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’dan çıkma talebinde bulunması, PSTN (telefon) aboneliğinden vazgeçmesi, işbu
Koşullar’ın “Kapsam” kısmında belirtilen koşullara haiz olmadığının anlaşılması, telefon
hizmetine ilişkin adına tahakkuk eden ücretleri ödememesi veya nakil nedeniyle internet
hizmetini alamadığı gerekçesiyle aboneliğini iptal etmesi, hattını devretmesi, abonelik türünü
değiştirmesi, Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu feshetmesi, Telefon Abonelik
Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun Türk Telekom tarafından feshedilmesi, işbu Kampanya
Katılım Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi, hattın kapatılması/iptali gibi
nedenler başta olmak üzere, Kampanya ve/veya PSTN aboneliğinin herhangi bir nedenle 24
aylık Süre tamamlanmadan önce sona ermesi durumunda;
İş bu taahhütnamede belirtilen Ürün Rayiç Bedeli (“Ürün Rayiç Bedeli”) ya da Abone’nin Ürün’e
ilişkin olarak ödemesini yaptığı tutarlar söz konusu ise bu durumda Ürün Rayiç Bedeli’nden
ödemesi yapılan bedellerin çıkarılmasıyla elde edilen tutar Abone’nin faturasına yansıtılacaktır
4. 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.
5. Kampanya dâhilinde verilen Ürün ayıplardan dolayı Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından
düzenlenen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamındadır, bu anlamda aboneler,
garanti kapsamındaki taleplerini Cihaz’ı sağlayacak olan Türk Telekom Mağazası tarafından Cihaz
tesliminde verilen belgeler ile birlikte Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere ya da Türk
Telekom Mağazaları’ na ileterek garanti kapsamındaki hizmetleri üretici firma yetkili servislerinden
alabileceklerdir.
6.Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Cihaz’ın tükenmesi nedeniyle Abone talebinin
karşılanmamasından dolayı TÜRK TELEKOM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
7.İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi aslı Türk Telekom’da kalacak bir sureti
Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
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8.Abone, kampanya taahhüt süresi içinde sadece PSTN telefon hattını dondurulabilir. Ancak iş
bu kampanya taahhütnamesi devam edecek olup, cihaz bedelleri abonenin faturasına
yansımaya devam edecektir.
ÖZEL KOŞULLAR
1. Türk Telekom tarafından düzenlenen Kampanya kapsamında
MEY LENOVO MIIX 300 BİLGİSAYAR
Türk Telekom’un

numaralı ve

tarife paketinde telefon abonesi olarak
seri numaralı cihazı teslim almış bulunuyorum.
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.

Yukarıda belirtilen kampanya koşullarını okuduğumu ve aynen kabul ettiğimi, taahhüt
süresince işbu taahhütnamede belirtilen tüm yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak
yerine getireceğimi; işbu taahhütnameyi süresinden önce iptal etmem ya da
taahhütnameye uymamam halinde; cihazın kalan bedellerini Türk Telekom’a ödemeyi
gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

444 1 444 | turktelekom.com.tr

Abone İletişim Bilgileri
Ad-Soyad
Adres

:
:
Telefon:

Diğer Erişim Bilgileri

:

Tarih

:

T.C. Kimlik Numarası*

:

/

/

(Gerçek kişi abonenin T.C. Kimlik Numarası bilgisini yazması zorunludur. Bu nedenle boşluğun
doldurulması önemle rica olunur.)
Yetkili Kişi Adı Soyadı

:

İmza
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