Kampanya İşlem Tarihi:

/

/ 2 0

Hizmet Numarasi:

24 AY TAAHHÜTLÜ MOTOROLA T101+ DECT TELEFON KAMPANYASI
TAAHHÜTNAMESİ
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.'nin ("Türk Telekom") 24 Ay Taahhütlü Motorola T101+ Dect
Telefon Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen katılım
koşullarını sağlayan Bireysel Aboneler (“Abone") yararlanabilecektir.
KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI
•
TCKN numarasına sahip olmak,
•
TCKN bazında kendi adına kayıtlı diğer hat/hatların son ödeme tarihi geçmiş borcu
bulunmamak,
•
Türk Telekom’un şüpheli alacak listesinde bulunmamak
•
Türk Telekom’un PSTN-PSTN hizmet türü abonesi olmak
•
Türk Telekom’un Ev Avantaj 100, Sadehat, Standarthat veya Klasikhat tarifelerinde bulunmak
ve 24 Aylık taahhüt süresi boyunca bu tarifelerde kalmayı taahhüt etmek.
•
Hat dondurma listesinde olmamak.
•
Türk Telekom tarafından, abonelik yaşı, aboneliğin aktif olup olmaması, ödenmiş fatura sayısı,
fatura tutarı gibi kriterler baz alınarak oluşturulan kurallara göre yapılacak risk değerlendirmesi sonucu
olumlu çıkmak. (*)
*Türk Telekom değerlendirmeye esas kriterlerini ileriye dönük olarak değiştirme hakkını saklı tutar.
•
Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Türk Telekom’un yetkili kanalları üzerinden
Kampanya başvurusunda bulunmak.
KAMPANYA KAPSAM VE KOŞULLARI
1.
Kampanya kapsamında yukarıda belirtilen katılım koşullarını sağlayan Türk Telekom’un
belirtilen tariflerinde yer alan ve 24 Ay (“Taahhüt Süresi”) boyunca (kampanyaya katıldığı tarifeden
daha düşük ücretli bir tarifeye geçmemek koşuluyla) belirtilen tarifelerde kalmayı taahhüt eden
Abone’lere aşağıda marka/model bilgilerine yer verilen Cihaz aylık 13 TL karşılığında sunulacaktır.
Cihazın Marka Modeli
Motorola T101+

Kampanya
Süresi

Cihaz Rayiç Bedeli
(Vergiler Dahil)*

24 Ay

312 TL

*Yukarıda belirtilen cihaz rayiç bedeline %18 KDV dahildir.
2.
Kampanya kapsamında 24 Aylık Taahhüt Süresi işbu Taahhütname’nin imzalanmasını
müteakip Kampanya’nın tanımlandığı tarih itibariyle başlayacaktır.
3.

Abone Kampanya’dan adına kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabilecektir.

4.
Abone’nin 24(yirmi dört) aylık Taahhüt Süresi tamamen dolmadan önce kampanya
katılımını ve/veya aboneliğini iptal etmesi ve/veya Abonelik Sözleşmesi’ni tek taraflı ve
haksız olarak feshetmesi ve/veya Türk Telekom tarafından feshedilmesine neden olması
ve/veya kampanyaya girişte tercih ettiği tarife paketinden daha düşük ücretli bir tarife

444 1 444 | turktelekom.com.tr

paketine geçmesi, hattını devretmesi halinde; Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin
Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 12 inci maddesinin 5 inci fıkrası (“Mevzuat Hükmü”) uyarınca
Cihaz Rayiç Bedeli (312 TL) (“Sağlanan Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi boyunca ödemeyi
taahhüt ettiği tarife paketi ücretleri toplamından (“Kalan Aylar Faydası”) hangisi düşükse o
bedel İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Abone’den tahsil edilecektir.
Abonenin (varsa), taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin kalan taksitlerinin toplamı ayrıca
tahsil edilir.
5.
Abone’nin daha önce bir cihaz kampanyasına katılmış olması halinde işbu Kampanya’ya
katılabilmesi için eski kampanyaya katılım tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl geçmiş olması ve
başka bir cihaz kampanyası kapsamında taahhüdünün devam etmemesi gerekir.
6.
Abone’nin adına kayıtlı tüm faturalı hattın/hatların ödeme performansının veya
kampanya katılım başvurusu esnasında Türk Telekom Ofisi tarafından Kredi Kayıt Bürosu
nezdinde yapılacak risk sorgulamasının ve kullanım alışkanlıklarının Türk Telekom tarafından
olumlu değerlendirilmesi gerekecektir.
7.
Abone’nin işbu Taahhütname’de belirtilen KKB risk sorgulamasının yapılabilmesi için her
türlü başvuru ve onay işlemini gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
8.
Kampanya kapsamındaki Cihaz(lar)’ın tümü, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından
düzenlenen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olup bu anlamda garanti
kapsamındaki talepler, Cihaz’ı sağlayacak olan bayi tarafından Cihaz tesliminde verilen fatura ile
birlikte ilgili bayiye ya da Cihaz(lar)’ın üretici firmasına ait yetkili servislere öncelikle yöneltilecek
ve garanti kapsamındaki hizmetler üretici firma yetkili servislerinden de alınabilecektir.
9.
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 Abonelere duyurulur. Bu durumda,
Abone, Türk Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir
itirazda bulunamaz.
10.
Taahhütname’nin imzalanmasından ve yürürlüğünden doğan Damga Vergisi Abone
tarafından karşılanacak ve bu kapsamda sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone’nin
ilk faturasına yansıtılacaktır.
Abone’nin kanun hükümleriyle Damga Vergisi’nden muaf olması durumunda ise, Damga Vergisi
Türk
Telekom
tarafından
karşılanacaktır.
Yürürlükteki
Damga
Vergisi
oranı,
http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani
adresinde yer almaktadır.
11.
Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını
isterse, Taahhüt Süresi, hattın dondurulduğu süre kadar uzar. Abone, uzayan Taahhüt Süresi
tamamlanmadan Kampanya’dan çıkar/çıkarılırsa işbu Koşullar’ın 4. Maddesinde belirtilen İhlal
Halinde ödenecek ücret Abone’ye yansıtılır.
12.
Kampanya kapsamında taahhüt süresi içerisinde hat devri yapılamamaktadır. Abone’nin
taahhüt süresi içerisinde hattını devretmek istemesi halinde bu talep Türk Telekom tarafından
karşılanmayacaktır. Abone’nin devir talebinde ısrar etmesi halinde işbu Taahhütname metninin
4. Maddesi uygulama alanı bulacaktır.
13.
Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Cihaz’ın tükenmesi nedeniyle Abone talebinin
karşılanmamasından dolayı Türk Telekom hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
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14.
Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Katılım
Koşulları ve Taahhütnamesi kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan
uyuşmazlıklarda öncelikle işbu koşulların 5. Maddesinde belirtilen mevzuat hükmü, daha
sonrasında bu maddeye aykırılık teşkil etmeyecek şekilde Abone’nin Türk Telekom ile
imzalamış olduğu Hizmet Formu’nun (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin) hükümleri
uygulanır.
15.
İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi bir nüshası Türk Telekom’da
kalacak bir nüshası Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
Talebim üzerine yapılan işlemlere dair bilgilendirildim. İşbu Taahhütnamenin bir nüshasını
ve aşağıdaki tabloda belirtilen cihazı elden teslim aldım.
Hizmet No

Cihaz Marka ve Modeli

Cihaz Seri No

Motorola T101+

ABONENİN
ADI :
SOYADI :
T.C. KİMLİK NO :

İMZA

EK1: Kampanya kapsamındaki tarife/paket ve dakika ücretleri tablosu:
(Tablolardaki ücretlere ve indirim tutarlarına KDV(%18) ve ÖİV(%10) dâhildir.)

Tarife Adı

Tarife Ücreti

Şİ,ŞA

GSM

MA 1.
Kademe

Kampanya
Ücreti
(Aylık/TL)

Toplam
Ödenecek Ücret
(Aylık/TL)

Ev Avantaj 100

59

0,320

0,350

0,319

13

72

Sade Hat

45

0,320

0,350

0,334

13

58

Standart Hat

48

0,250

0,460

0,303

13

61

Klasik Hat

45

0,290

0,460

0,409

13

58
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