TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİSU İLE HER AY 1 DAMCANA SU BEDAVA
KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ
KAMPANYA KOŞULLARI:
KAMPANYA KOŞULLARI: Türk telekomünikasyon A.Ş. 12 AY TAAHHÜTLÜ BiSU ile 1 DAMACANA SU
BEDAVA KAMPANYASI (“Kampanya”) Koşulları ve Abonelik Taahhütnamesi (“Taahhütname”)
şartlarını sağlayan aboneleri (“Abone” olarak anılacaktır) kampanyaya katılabilirler.
Başvuru Koşulları:
• Türk Telekom’un şüpheli alacak listesinde bulunmamak
• Türk Telekom’un bireysel tarifelerde yer alan gerçek kişi abonesi olmak
• Türk Telekom’un PSTN-PSTN hizmet türü abonesi olmak
• Türk Telekom’un Ev Avantaj 100, Ev Avantaj 200, Ev Avantaj 300, Ev Avantaj 600, Ev Avantaj 100
Artı, Ev Avantaj 200 Artı, Ev Avantaj 300 Artı, Ev Avantaj 600 Artı, Ev Avantaj Özgür Ev Avantaj 100
Dört Dörtlük, Ev Avantaj 200 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 300 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 600 Dört
Dörtlük, Fikshatt, Konuşkanhatt, Konuşkanhatt Mutlu Pazar, Gap Avantaj, KlasikHatt, KlasikHatt
Mutlu Pazar, Köy Avantaj, SadeHatt, SadeHatt Mutlu Pazar, Sosyal Tarife, StandartHatt,
StandartHatt Mutlu Pazar Tatil Hat, YazlıkHatt, YazlıkHatt Mutlu Pazar, Eko Paket, Maksi Paket
tarifelerinde bulunmak ve taahhüt süresince tarifelerde kalmak.
BİSU ile 1 DAMACANA SU BEDAVA KAMPANYASI HÜKÜM VE KOŞULLARI
1. Kampanya’ya katılan Abone’lerin 12 (on iki) ay taahhüt vermeleri şartıyla ücretsiz olarak
yararlanabileceği 1 DAMACANA SU BEDAVA KAMPANYASI’nın hizmet/kampanya katılım bedeli
aylık 10TL; 12 aylık faydanın toplamda bedeli 120TL’dir.
2. Abone’nin Kampanya kapsamında sahip olacağı BiSU ile 1 Damacana SU Bedava Kampanyası
Abone’nin Kampanya’ya katıldığı ay ile başlayacak ve 12 (on iki) ay boyunca geçerli olacaktır.
3. Kampanya sadece İstanbul sınırları içerisinde geçerlidir.
4. Kampanya’ya katılmak için onayı alınan Abone’nin Hizmet Numarası, taahhüt süresinin
başlayacağı / biteceği tarih, taahhüt süresinin tamamlanmasından önce Kampanya’dan ayrılması
durumunda Kampanya’dan ayrıldığı tarih bilgileri BiSU firmasına (Tektuş Mobil Sipariş Sistemleri
Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.) bildirilecektir. Kampanya’ya katılan Aboneler, Taahhüt Süresi
boyunca işbu bent hükmünde yer alan bilgilerinin BiSU ile paylaşılmasını kabul etmiş sayılacaktır.
5. Abone, Kampanya kapsamında sahip olduğu BiSU ile 1 Damacana SU Bedava Kampanyası
nedeniyle bilgilendirme kullanım hakkından doğan her türlü talep ve şikayetinin muhatabının
yalnızca BiSU olduğunu BiSU ile arasındaki herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Türk Telekom’un
hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. Abone 12 (on iki) aylık taahhüt dönemi boyunca kampanyada dahil olmayan paketlere/tarifelere
geçemeyecektir, aksi takdirde, kampanya iptali ve taahhüt ihlali olarak değerlendirilecektir.
Abone, teknik olarak mümkün olması halinde kampanya kapsamında taahhüt süresi boyunca
kampanyaya dahil olan diğer pakete/paketlere geçiş yapma hakkına sahiptir. Belirtilen durumların
haricinde yapılan değişiklikler kampanya iptali ve taahhüt ihlali olarak değerlendirilecektir.
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7. Taahhüt süresi tamamlanmadan abonenin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması
durumunda, taahhütnamenin abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan faydaların bedelleri ile aboneden taahhüt kapsamında
tahsil edileceği belirlenen tutarların henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamı (kalan ay fayda)
kıyaslanarak düşük olan tutar aboneden tahsil edilecektir
8. Abone’nin Kampanya’ya katılımı karşılığında ücretsiz olarak yararlandığı Kampanya bedelinin
tamamını Abone’den talep edileceği haller şunlardır:
Türk Telekom tarafından sabit telefon (PSTN) hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumu hariç olmak üzere; Abone’nin,
Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya kapsamından çıkmak istemesi/ Türk Telekom
aboneliğini iptal etmek istemesi, PSTN hizmetine ilişkin borcunu ödememesi veya hattını
devretmesi, nakil nedeniyle internet hizmetini alamadığı gerekçesiyle aboneliğini iptal etmesi,
hattını devretmesi, abonelik türünü değiştirmesi, bireysel tarifeler dışında bir tarifeye geçmek
istemesi, PSTN Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun feshi ve/veya Kampanya
Taahhüdünden vazgeçmesi, talebinde bulunulması, hattın iptali gibi nedenler başta olmak üzere,
Kampanya ve/veya PSTN aboneliğinin herhangi bir nedenle Taahhüt Süresi’nden önce sona
ermesi halinde; (bu durumlar “Kampanyadan Çıkılan Haller” olarak isimlendirilecektir.).
9. Abone, Kampanya çerçevesinde Türk Telekom’dan aldığı telefon hizmetine ilişkin aboneliğini
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu çerçevesinde
söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına sahiptir. Abone,
Taahhüt Süresi boyunca Türk Telekom PSTN Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu ve/veya
Taahhütname’yi, herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devredemeyecektir.
10. Kampanya’ya katılan Abone’ler: Türk Telekom kayıtlarında bulunan Hizmet Numaras bilgisinin
Türk Telekom tarafından BiSU ile paylaşılmasına ve Türk Telekom ve BiSU tarafından Taahhüt
Süresi boyunca Kampanya kapsamında işlenmesine onay verdiklerini, Türk Telekom kayıtlarında
bulunan kişisel iletişim adresleri (Sabit Telefon, Cep Telefonu, E-Posta, Ev Telefon Numarasının
Bağlı Olduğu Hat Tesis Adresi) üzerinden Türk Telekom PSTN Abonelik Sözleşmesi/Hizmet Formu
ve/veya Kampanya kapsamında/Kampanya nedeniyle Türk Telekom ve/veya BiSU Şirketi
tarafından her türlü bildirim ve sair işlemlerin yapılmasını ve bu şekilde yapılan işlemlerin yasal
geçerliliğini Taahhütname’yi imzalamak suretiyle kabul ederler.
11. Abone, Kampanya’dan elde ettiği Her Ay Bedava 1 Damacana Su faydasından yararlanabilmesi
için, BiSU firmasının kendisinden istediği bilgileri doğru ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür.
Aksi durumda tüm sorumluluk Abone’ye ait olup, Türk Telekom’un herhangi bir sorumluluğu söz
konusu olmayacaktır.
12. Taahhütname’nin yürürlüğünden doğan damga vergisi Abone tarafından ödenecek, bu
kapsamda Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone’nin bulunduğu tarifeye göre ilk faturasına
yansıtılacak damga vergisi tutarı değişkenlik gösterecektir. Yürürlükteki damga vergisi oranı,
http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Oraniadresinde
belirtilmiştir. Abonenin damga vergisinden muaf olması durumunda damga vergisi Türk Telekom
tarafından karşılanacaktır.
13. İşbu Taahhütname aslı Türk Telekom’da kalacak; “aslı gibidir” şerhi imzalanmış olan bir sureti
Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
14. 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 hattın açıldığı tarihten sonra,
kalan taahhüt süresi gözetilerek ve işbu Kampanya Koşulları’ndaki kurallara göre kullanabilir.
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TAAHHÜTNAME
Türk Telekom’un

numaralı ve
tarife paketinde telefon abonesi olarak Yukarıda belirtilen
kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve kampanya koşullarına aynen uyacağımı,
işbu taahhütnamede belirtilen kampanya koşullarına aykırılık kampanya iptali veya abonelik iptali
nedeni ile doğacak bedelleri ilk talepte, nakten, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek
kalmaksızın Türk Telekom’a ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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.

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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