TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KLASİKHATLI’YA 24 AY HER YÖNE 200
DAKİKA KAMPANYASI’NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK
TAAHHÜTNAMESİ
Kampanya’nın Kapsamı:
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) bireysel telefon abonelerinin (“Abone”) aşağıdaki
şartları sağlamaları koşuluyla, Klasikhatlı’ya 24 Ay Her Yöne 200 Dakika Kampanyası’na
(“Kampanya”) başvurarak katılmaları mümkündür:
a) Türk Telekom’un şüpheli alacak listesinde bulunmamak
b) Türk Telekom’un ev telefonu bireysel tarifelerde yer alan gerçek kişi abonesi olmak
c) Türk Telekom’un PSTN-PSTN hizmet türü abonesi olmak
d) Klasikhat ve Klasikhat Mutlu Pazar tarifelerinde bulunmak ve taahhüt süresi (24 – yirmidört ay)
boyunca tarifelerde kalmak.
Yukarıdaki şartları sağlayan Abone;
Taahhütname’yi imzaladıktan sonra, paket dakikalarından ayrı olarak, kampanya ile ilgili iş emrinin
tamamlandığı tarih itibariyle kıst uygulaması ile ve bu ayı takip eden 24 (yirmidört) aylık Taahhüt
Süresi boyunca her ay her yöne* 200 (ikiyüz) dakika hediye edilecektir. Kampanya kapsamında
hediye edilen 200 dakikanın arama yönlerine göre karşılık geldiği tutarlar EK 1’deki Tablo’da koyu
harflerle belirtilmiştir.
(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletlerarası 1. Kademe Uluslararası
PSTN, 444 ve 3 haneli kısa numara yönlerine ve Sabit Telefon Hizmeti (STH) veren alternatif
operatörler yapılan aramaları ifade etmektedir.)
Kampanya’nın Koşulları:
1. Kampanya’dan yararlanma, Abone’nin Taahhütname’yi imzaladığı tarihi takiben iş emrinin
tamamlandığı gün başlar, 24(yirmidört) ay sonra ilgili ayın son tahakkuk gününe kadar devam
devam eder. Bu kapsamda, Abonenin, kampanya koşullarını sağlaması ve abonelik taahhüdüne
uygun davranması koşuluyla, kampanyadan yararlandığı dönemlerde Ek-1’de belirtilen
Kampanya Tarife Ücreti dönem faturasına yansıtılacaktır.
2. İŞLETMECİ tarafından sabit telefon (PSTN) hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle
Abone’nin hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda Abone’nin
kampanyadan veya aboneliğinden vazgeçmesi durumunda Abone’ye 3. maddede belirtilen
İhlal Halinde Ödenecek Ücret yansıtılmaz.
3. Abone’nin 24(yirmi dört) aylık Taahhüt Süresi tamamen dolmadan önce kampanyanın
ve/veya aboneliğinin iptal edilmesi ve/veya Abonelik Sözleşmesi’ni tek taraflı ve haksız olarak
feshetmesi ve/veya İŞLETMECİ tarafından feshedilmesine neden olması ve/veya kampanya
giriş paketinden daha düşük ücretli bir pakete geçilmesi halinde; Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve
2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca,
Taahhütname’nin Abone
tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar
Abone’nin Kampanya kapsamında kullanmış olduğu hediye dakikaların TL karşılığı toplamı
(“Sağlanan Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi boyunca ödemeyi taahhüt ettiği indirimli aylık
paket ücretleri toplamından (“Kalan Aylar Faydası”) hangisi düşükse o bedel İhlal Halinde
Ödenecek Ücret olarak Abone’den tahsil edilecektir.
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Abonenin varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin kalan taksitlerinin
toplamı ayrıca tahsil edilir.
4.Abone’nin Türk Telekom’dan hizmet aldığı telefon hattının il içinde veya il dışına nakledilmesi
durumlarında, Abone aynı şartlarla Kampanya’dan faydalanmaya devam edecektir.
5.Abone’nin, Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca, Türk Telekom ile akdettiği Abonelik
Sözleşmelerini ve/veya Kampanya kapsamında imzalayacağı Taahhütname’yi herhangi bir şekilde
kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda, Abone’’ye işbu
maddenin 3.maddesinde belirtilen Ihlal Halinde Ödenecek Ücret tahakkuk ettirilecektir.
6.Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu
Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. 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. Kampanya’nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından herhangi bir
nedenle Kampanya süresi veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte tamamen
uygulamadan kaldırılması durumunda, 3.madde hükmü uygulama alanı bulmayacak ve söz
konusu madde hükmünde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret Abone’ye yansıtılmayacaktır.
7. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşullar’ın 3.
maddesinde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak şekilde
Abone’nin Türk Telekom ile imzalamış olduğu Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin bütün hükümleri,
işbu Katılım Koşulları Taahhütname’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.
8. Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını isterse,
Taahhüt Süresi, hattın dondurulduğu süre kadar uzar ve Abone, eğer varsa, hattının dondurulduğu
dönemde Kampanya faydasını kullanamaz; Kampanya faydasını hatın açıldığı tarihten sonra,
kalan taahhüt süresi gözetilerek ve işbu Kampanya Koşulları’ndaki kurallara göre kullanabilir.
Uzayan Taahhüt Süresi’nin bitiminden önce Abone Kampanya’dan çıkar/ çıkarılırsa 3.madde
hükmünde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret Abone’ye yansıtılır.
9. İşbu Kampanaya Taahhütname'sinden kaynaklanan Damga Vergisi bir defaya mahsus olmak
üzere, Abone’nin faturasına yansıtılacaktır.
10. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütname bir nüshası İŞLETMECİ’de kalacak; diğer
nüshası Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen Kampanya koşullarını okuduğu mu, kabul ettiğimi
yararlanmak istediğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.
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Kampanya’dan

İşbu Taahhütname’nin bir nüshasını elden teslim aldım.
EK: KAMPANYA İLE ABONEYE YANSITILACAK SABİT/PAKET VE DAKİKA ÜCRETLERİ TABLOSU

Şİ, ŞA

GSM

MA 1.
Kademe

200 Dakika
Şİ, ŞA
kullanılırsa
Kazanç
(TL/ay)

200 Dakika
GSM
kullanılırsa
Kazanç
(TL/ay)

200 Dk MA 1.
Kademe PSTN
kullanılırsa
Kazanç (TL/ay)

Damga
Vergisi

Tarife Adı

Tarife Ücreti
(TL)

Klasikhat

34,58 TL

0,231 TL 0,370 TL

0,327 TL

46 TL

74 TL

65 TL

6,76 TL

Klasikhat Mutlu Pazar

36,62 TL

0,231 TL 0,370 TL

0,327 TL

46 TL

74 TL

65 TL

7,16 TL

*Tarife kapsamındaki hediye dakikalar Şİ,ŞA, 444’lü numaralar ve 1XY numaraları yönleri için geçerlidir.
** Her Yöne Kapsamı: Şİ,ŞA, 1XY numaraları, yurt içi GSM, Sabit Telefon Hizmeti (STH) veren alternatif
operatörler,1.Kademe Milletlerarası sabit hat aramaları
***1 Ocak 2012 itibariyle akşam 7’den Sabah 7’ye Şİ,ŞA, 444’lü numaralar ve 1XY numaraları yönlerine ayda 3.000
dakika görüşme hakkı tarifenize dahil edilmiştir.
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Abone İletişim Bilgileri
Ad-Soyad
Adres

:
:
Telefon:

Diğer Erişim Bilgileri

:

T.C. Kimlik Numarası*

:

(Gerçek kişi abonenin T.C. Kimlik Numarası bilgisini yazması zorunludur. Bu nedenle boşluğun
doldurulması önemle rica olunur.)
Türk Telekom’un
Ünvanı: Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Adresi: Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA
Yetkili Kişi Adı Soyadı
Telefon

:
:

Tarih

:

İmza
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