EV TELEFONU KEYİFLİ KONUŞTURAN
KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
Kampanya’nın Koşulları ve Kapsamı:
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) telefon abonelerinin (“Abone”) aşağıdaki şartları
sağlamaları koşuluyla, 31.12.2022 (bu tarih dâhil) tarihine kadar geçerli olan Keyifli Konuşturan
Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları mümkündür:
a)
Türk Telekom gerçek kişi yeni bireysel abonesi olmak,
b)
Şüpheli alacaklı listesinde, kara listede bulunmamak ve borcundan dolayı hattı kapalı
olmamak,
c)
Ev Avantaj 200 tarifesi ile yeni abonelik başvurusunda bulunarak Kampanya’ya başvurmak,
Kampanya’nın Koşulları:
1. Kampanya dönemi, Abone’nin Taahhütname’yi imzaladığı tarihi takiben hizmetin başladığı,
kampanyanın hattına tanımlandığı gün başlar, 24 (yirmi dört) ay devam eder. Bu kapsamda,
Abone’nin, Taahhüt Süresi boyunca Kampanya’ya başvurduğu tarifede abone olarak kalma
taahhüdüne uygun davranması durumunda Abone, Ek’teki Tarife Tablosu’nda belirtildiği şekilde
indirimli olarak Kampanya kapsamında başvurduğu tarifeden faydalanacaktır. Kampanya
kapsamındaki tarifelerin indirimsiz aylık ücreti, indirimli aylık ücreti ve Kampanya kapsamında
sağlanan aylık indirim tutarı Ek’teki Tarife Tablosu’nda gösterilmiştir. Kampanya ücreti ilk 12 (on iki)
ay ve son 12 (on iki) ay olarak farklılık arz etmektedir. Bu kampanya’ya katılan abonelere her yöne
200 dakika ücretsiz verilecektir. Kampanya sadece Ev Avantaj 200 tarifesi ücretinde indirimi
kapsamaktadır. Taahhüt Süresi’nin bitiminden sonra Abone o tarihte yürürlükte olan tarife paketi
ücretlerini ödeyerek bu tarifeden yararlanmaya devam edebilir. Taahhüt Süresi bitiminde
yürürlükte olan tarife paketi ücretleri işbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi’ni
imzalandığı tarihte yürürlükte olan taahhütsüz tarife paketi ücretlerinden farklılık gösterebilir.
Tercih
Edilen
Paket

Tarife Adı

Ev Avantaj 200** + Her Yöne 200 dk**

Aylık
Tarife
Ücreti
(TL/Ay)

65 TL

Aylık Kampanyalı Tarife
Ücreti (TL/Ay)
Kampanya
Süresi 1-12 Ay

27 TL

Aylık İndirim Tutarı
(TL/Ay)
Kampanya
Kampanya
Kampanya
Süresi 13-24 Ay Süresi 1-12 Ay Süresi 13-24 Ay

37 TL

38 TL

28 TL

*Tablo’daki fiyatlara KDV (%18) ve ÖİV(%10) dahildir.
**Kampanya kapsamında sunulan Ev Avantaj 200 tarifesinde belirtilen 200 dakika şehir içi,
şehirlerarası, 444 ve 3 haneli arama yönlerini kapsamaktadır. Hediye verilen 200 dakika ise
şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, uluslararası 1. Kademe PSTN her yöne olarak sunulmaktadır.
Sunulan dakikaların aşımı halinde kullanılan dakikalar tarife fiyatı üzerinden ücretlendirilir.
2. İşbu Kampanya Koşulları’nın devamındaki Taahhütname’nin imzalanmasından doğan damga
vergisi Abone tarafından ödenecek, bu kapsamda Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır.
Yürürlükteki
damga
vergisi
oranına
https://www.turktelekom.com.tr/hakkimizda
/duyurular/Sayfalar/Guncel-Damga-Vergisi-Orani.aspx linkinden erişilebilmektedir.
3. Abone’nin Türk Telekom tarafından sabit (telefon) hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle
Abone’nin hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumu hariç olmak üzere,

444 1 444 | turktelekom.com.tr

Abone’nin 24 aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan; Kampanya’dan çıkmak istemesi,
abonelikten vazgeçmesi, borcunu ödememesi, kurumsal aboneliğe geçiş yapması, hattının
kapatılması/iptali, abonelik türünü değiştirmesi, Kampanya kapsamı dışındaki bir tarife
paketine, Kampanya’ya başvurduğu tarifeden başka bir tarifeye geçiş yapmak istemesi, PSTN
Hizmet Formu’nu ve/veya Çerçeve Abonelik sözleşmesini feshetmesi ve/veya Abone’den
kaynaklı bir nedenle PSTN Hizmet Formu’nun ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin Türk
Telekom tarafından feshedilmesine sebep olması ve/veya hattını, Abonelik Sözleşmesi veya
İşbu Taahhütnameyi kısmen veya tamamen devretmesi ve/veya Kampanya Koşulları’nın ve
Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle Kampanya ve/veya PSTN
aboneliğinin herhangi bir nedenle 24 aylık Taahhüt Süresi’nden önce sona ermesi durumunda
yasal düzenlemeler uyarınca;
Taahhütnamenin Abone tarafından imzalandığı tarihten
taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirimler, cihaz veya diğer
faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak
Aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk
etmemiş kısmının toplamının bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneye
faturalandırılacaktır. Ek olarak, varsa bağlantı ücretinin, taksitli satılan cihaz/servis/ürünlerin,
kampanya katılım ücretinin kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.
4. Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını talep
ederse, Taahhüt Süresi, hattın dondurulduğu süre kadar uzar; hat dondurma süresi içerisinde
Kampanya faydasından yararlanılamaz. Kampanya faydasını hattın açıldığı tarihten sonra, kalan
taahhüt süresi gözetilerek ve işbu Taahhütname’deki kurallara göre kullanılabilir. Uzayan Taahhüt
Süresi’nin bitiminden önce Abone Kampanya’dan çıkar/çıkarılırsa bu durum kampanya koşullarına
aykırılık olarak değerlendirilecektir.
5. Abone’nin Türk Telekom’dan hizmet aldığı telefon hattının Türkiye sınırları içerisinde ücreti
karşılığında bir başka yere naklini talep edebilme hakkına sahiptir. Hattın nakledilmesi durumunda,
Abone aynı şartlarla kalan Taahhüt Süresi sonuna kadar Kampanya’dan faydalanmaya devam
edecektir. Nakil talep edilen yerde teknik imkânsızlıklar nedeniyle Türk Telekom tarafından
hizmetin sürekli olarak verilememesi nedeniyle, Abone’nin aboneliğini iptal ettirmek istemesi veya
Kampanya kapsamı dışına çıkması durumunda İhlal Halinde Ödenecek Ücret tahakkuk ettirilmez.
6. Abone’nin, Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca, Türk Telekom ile akdettiği Abonelik
Sözleşmesini ve/veya Kampanya Taahhütnamesi’nin herhangi bir şekilde kısmen veya
tamamen üçüncü bir kişiye devretmesi taahhüt ihlali olarak değerlendirilecektir.
7. Abone, Kampanya’dan vazgeçme, Kampanya aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya
kapsamından çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme
Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği hükümlerine uygun diğer usullerle Türk Telekom’a
iletmekle yükümlüdür.
8. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya
şartlarında yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. İşbu Katılım Koşulları ve Taahhütname’den
kaynaklanan uyuşmazlıklarda, taahhütnamede hüküm bulunmayan hallerde Abone’nin Türk
Telekom ile imzalamış olduğu Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun (ve Çerçeve
Abonelik Sözleşmesi’nin) hükümleri uygulanır.
9. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütname bir nüshası Türk Telekom’da kalacak, diğer
nüshası Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
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TAAHHÜTNAME
Türk Telekom’un .................................................. numaralı telefon abonesi olarak Ev Avantaj 200
tarifesi kapsamında sunulan 24 ay taahhüt süreli Kampanya’dan yararlanmak istediğimi,
yukarıdaki Kampanya Koşullarını ve işbu Taahhütname’nin tamamını okuduğumu, anladığımı,
Kapsam ve Koşullar’da ve işbu Taahhütname’de yer alan şartları ve yükümlülükleri aynen kabul
ettiğimi, taahhüt ihlali olması halinde İhlal Halinde Ödenecek Ücreti ilk talepte, defaten,
herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın Türk Telekom’a ödemeyi gayri kabili rücu
olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İletişim bilgilerim kullanılarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından hizmetlerin, ürünlerin,
kampanyaların ve tekliflerin pazarlanması ve tanıtımı amaçlı haberleşme yapılmasına izin
vermiyorum.
Talebim üzerine yapılan işlemlere dair bilgilendirildim. İşbu Tahhütname’nin 1(bir) nüshasını
elden teslim aldım.
Abone/Yetkili Ad Soyad: :
Tarih

:

İmza
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