DOYA DOYA KONUŞ KAMPANYASI
24 AY TAAHHÜTNAMESİ
Alo Paket HİZMET NO
İNTERNET HİZMET NO
Kampanya Fiyatı*

İndirim Tutarı

24 ay x12 TL

6 TL

TÜRK TELEKOM ALO

Paket Adı

Tarife
(Vergi Dahil)

İndirim Tutarı
(Vergi Dahil)

Sabit (Erişim) Ücret
18 TL
İndirim
Süresi

Alo Konuştukça Öde Paketi

-

-

-

Alo Paket 100

9,00 TL

-TL

6 ay

Alo Paket 250

18,00 TL

9,00 TL

6 ay

Alo Paket 500

34,00 TL

25,00 TL

6 ay

Alo Paket 1.000

48,00 TL

39,00 TL

6 ay

Alo Paket Limitsiz

38,00 TL

29,00 TL

6 ay

Yukarıda tabloda belirtilen fiyatlara % 18 KDV ve % 15 ÖİV dahildir.
* Yukarıdaki tabloda yer alan indirimli aylık ücretler tabloda belirtilen süre kadar geçerli olup, bu tarihten itibaren
yürürlükteki Alo Paket hizmeti tarifesi aylık erişim uygulanacaktır.
** Alo Paket erişim ücretine verilen indirim ile birlikte Alo Paket 100, Alo Paket 250, Alo Paket 500, Alo Paket 1.000
VE Alo Paket Limitsiz Paketleri’ne 6 ay boyunca her ay 100 dk. Ücretsiz görüşme hakkı verilmiştir.
• Ücretsiz Dakika görüşmesi ALO Konuştukça Öde Paketi’ne verilmemektedir.
1. Mevcut aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen abonelik türü ve Alo Paket tarife paketinden birinin
seçilerek Alo Paket hizmeti Abonelik Sözleşmesi’nin imzalanması, 24 (yirmi dört) ay boyunca TÜRK TELEKOM
İNTERNET HİZMETİ ve Alo Paket hizmeti Abonesi olma taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun
davranılması koşuluyla,
Aboneden 24 ay süresince yukarıda seçilmiş olan Alo Paketinin indirimli aylık sabit ücreti alınacak ve abone,
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki Alo Paket hizmeti mevcut tarifesinden ücretlendirilecektir.
Kampanya kapsamında seçilmiş olan paket, Alo Paket 100, Alo Paket 250, Alo Paket 500, Alo Paket 1.000 VE
Alo Paket Limitsiz Tarifeleri’nden biriyse, 6 ay boyunca aylık 100 dk. ücretsiz görüşme hakkı verilecektir. ALO
Paketi için, 100 dk. ücretsiz kullanımın aşıldığı durumda tarifenin yürürlükteki ücreti üzerinden ücretlendirilir.
Alo Paket 250, 500, 1.000 ve Alo Paket Limitsiz Paketleri için ise 6 ay boyunca kullanılan 100 dk. için ücret
alınmaz, tarifenin fiyatı üzerinden 9 TL olan 100 dk. paketinin fiyatı düşürülür. 6 ayın sonunda yürürlükteki tarife
ücreti üzerinden ücretlendirilecektir. Alo Konuştukça Paketi için herhangi bir ücretsiz konuşma hakkı ya da tarife
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indirimi bulunmamakta, sadece erişim indirimi sunulmaktadır.
Seçilen paketteki belirlenmiş kampanya fiyatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde başlanacaktır. Abone
olunan tarihten ilk fatura tarihine kadar geçen tarife erişim ücreti ve varsa telefon görüşme ücretleri, kampanya
dahilinde seçilen paketin belirtilen indirimli Alo Paket tarifesinde hesaplanarak, takip eden ayda fatura ile
gönderilecektir.
Abone 24 (yirmi dört) aylık taahhüt dönemi zarfında, indirim süresi boyunca kampanyaya dahil olmayan Alo
Paket hizmetlerine ait paketlere geçemeyecektir, aksi takdirde, kampanya iptali ve taahhüt ihlali olarak
değerlendirilecektir.
Abone, kampanya kapsamındaki indirim süresi hakkına sahiptir. Abone, taahhüt süresi içerisinde indirim süresi
bittikten sonra ise kampanya başlangıcında her bir hizmet için tercih ettiği tarife paketinin aylık yürürlükteki
ücretinin altına inmemek koşuluyla diğer paketlere geçiş yapabilecektir. Belirtilen durumların haricinde yapılan
değişiklikler kampanya iptali ve taahhüt ihlali olarak değerlendirilecektir.
Isbu Kampanya Taahhütnamesi’nde kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olarak Alo Paket abonesi
faturasına yansıtılacaktır.
2. Alo Paket hizmeti geçici süreliğine dondurulabilmektedir.
3. Abone, kampanya uygulaması çerçevesinde TÜRK TELEKOM’dan edindiği Alo Paket hizmetini Türkiye sınırları
içerisinde ücreti karşılığında bir başka yere naklini talep edebilme hakkına sahiptir. Nakil talep edilen yerde veya
abonenin hizmetten yararlandığı yerde teknik imkansızlıklar nedeniyle TÜRK TELEKOM tarafından hizmetin sürekli
olarak verilememesi nedeniyle, Abone’nin Alo Paket hizmeti aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda TÜRK
TELEKOM, Abone’den bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca, Alo Paket hizmeti erişim/sabit ücretinde
yapılan indirimlerin toplamını talep etmeyecektir. Alo Paket aboneliği bulunan hat üzerinden hizmet alınan
İNTERNET hizmeti ile beraber nakil edebilir.
4. TÜRK TELEKOM veya Abone tarafından herhangi bir sebeple 24 (yirmi dört) aylık taahhüt süresi tamamen
dolmadan önce; Abone’nin dahil olduğu Kampanya’nın ve/veya Aboneliği’nin iptal edilmesi halinde; Kampanya
nedeniyle işbu Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren iptal zamanına kadar geçen
dönem içindeki tüm indirimlerin toplamı (varsa) tarifede yer alan diğer kullanımlara ait borçları Abone’den tahsil
edilecektir. Ancak aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz
tahakkuk etmemiş kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil
edilecektir.
5. Abone kampanya koşullarına ve kampanya dahilindeki Alo Paket tarifeleri, bağlantı ücreti, geçiş ücreti,
yönlendirme ücretleri ve diğer ücretler ile geçici olarak hat dondurma ilgili güncel bilgilere
www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.
6. İşbu taahhütnamede yer almayan hususlarda TÜRK TELEKOM Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.
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TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve kampanya koşullarına uyacağımı, işbu
taahhütnamede belirtilen kampanya iptali ve abonelik iptalinden doğacak ödemelir ilk talepte, nakten, defaten,
herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın İşletmeci’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak, beyan ve taahhüt
ederim.

ADI

:

SOYADI

:

UNVANI

TARİH

:

ABONE İMZA
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