MEVCUT ABONEYE 24 AY İNDİRİMLİ EKO VE
MAKSİ PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
Kampanya’nın Kapsamı:
Türk Telekomünikasyon A.S. (“Türk Telekom”) Eko Paket ve Maksi tarifesinde bulunan mevcut
bireysel telefon abonelerinin (“Abone”) asağıdaki şartları sağlamaları koşuluyla, 24 Ay İndirimli
Eko Paket Kampanyası’na veya 24 Ay İndirimli Maksi Paket Kampanyası’na (“Kampanya”) bayi
ve ofis kanallarından katılmaları mümkündür:
Kampanya Koşulları;
Abone, işbu Taahhütname’nin imzalanmasıyla kampanyanın hatta tanımlandığı tarihten
itibaren ilk ay kıst uygulanarak ve bu ayı takip eden 24 (yirmidört) aylık fatura dönemi boyunca
kampanya koşullarını sağlaması ve abonelik taahhüdüne uygun davranması koşuluyla ekteki
tabloda belirtilen abone olduğu tarifenin kampanyalı tarife ücreti üzerinden
faydalanabilecektir.
1. Abone 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi boyunca, sadece kampanya kapsamında geçişe
açık olan tarifelere geçiş yapabilir. Belirtilen durum haricinde yapılan değişiklikler taahhüt ihlali
olarak değerlendirilecektir.
2. Abone’nin 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi tamamen dolmadan önce; kampanya
koşullarına aykırı davranması, kampanya katılımını ve/veya aboneliğini iptal etmesi ve/veya
Abonelik Sözlesmesi’ni tek taraflı ve haksız olarak feshetmesi ve/veya Türk Telekom tarafından
feshedilmesine neden olması ve/veya hattını devretmesi halinde yasal düzenlemeler uyarınca
taahhüt ihlaline ilişkin;
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. İş bu
taahhütname imzalandığında abonenin üzerinde devam eden başka taahhütleri bulunuyorsa,
tüm taahhütler kapsamında verilen faydalar ile sırasıyla devam eden taahhütlerin hizmet
bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplam bedeli karşılaştırılacaktır.
Abonenin varsa yararlandığı bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin kalan
taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.
3. Türk Telekom 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’den bu kampanya kapsamında
taahhüt ihlali ücretini talep etmeyecektir.
4. Abone’nin Türk Telekom’dan hizmet aldığı telefon hattının il içinde veya il dışına nakledilmesi
durumlarında, Abone aynı sartlarla Kampanya’dan faydalanmaya devam edecektir. Nakil talep
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edilen yerde teknik imkânsızlıklar nedeniyle Türk Telekom tarafından hizmetin sürekli olarak
verilememesi nedeniyle, Abone’nin aboneliğini iptal ettirmek istemesi ve yerleşim yeri değişikliğini
belgelendirmesi durumunda Türk Telekom, Abone’den bu kampanya kapsamında taahhüt ihlali
ücretini talep etmeyecektir.
5. Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını isterse ve
faturaların
ödenmemesi
sebebi
ile
hattı
kısıtlanırsa
Taahhüt
Süresi,
hattın
dondurulduğu/kısıtlandığı süre kadar uzar ve Abone, hattının dondurulduğu/kısıtlandığı dönemde
Kampanya faydasını kullanamaz; Kampanya faydasını hattın açıldığı tarihten sonra, kalan taahhüt
süresi gözetilerek ve işbu Taahhütname’deki kurallara göre kullanabilir. Uzayan Taahhüt Süresi’nin
bitiminden önce Abone Kampanya’dan çıkar / (Abone’den kaynaklı bir sebeple) çıkarılırsa bu
durum taahhüt ihlali olarak değerlendirilecektir.
6. Abone kampanya koşullarına ve kampanya dâhilinde yer alan tarifeleri, bağlantı, nakil, hat
dondurma ücreti ve diğer güncel ücret bilgilerine www.turktelekom.com.tr adresinden
ulaşılabilecektir.
7. İşbu taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.
8. İşbu Kampanya Taahhütnamesi’nde kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak
üzere, Abone’nin faturasına yansıtılacaktır.
9. İşbu Taahhütname bir nüshası Türk Telekom’da kalacak diğer nüshası Abone’ye verilecek
şekilde 2 (iki) nüsha düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen Kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı belirtilen şartlar kapsamında
Kampanya’dan yararlanmak istediğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İletişim bilgilerim kullanılarak Türk Telekomünikasyon A.Ş tarafından hizmetlerin, ürünlerin,
kampanyaların ve tekliflerin pazarlanması ve tanıtım amaçlı haberleşme yapılmasına izin
vermiyorum.
EK: KAMPANYA İLE ABONEYE YANSITILACAK SABİT/PAKET TABLOSU:
(Tablolardaki ücretlere ve indirim tutarlarına KDV (%18) ve ÖIV (%10) dâhildir.)
Tercih
Edilen
Paket

Tarife Ücreti Şehiriçi
(DK/TL)
(TL)

Şehirler
arası
(DK/TL)

GSM
(DK/TL)

MA 1. Kademe
PSTN (DK/TL)

Kampanyalı
Aylık İndirim
Tarife Ücreti
Tutarı (TL)
(TL)

Tarife Adı

Tarife İçeriği

Eko Paket

*Her Yöne 500 dakika

68 TL

0,29 TL

0,29 TL

0,32 TL

0,282 TL

50 TL

18 TL

Maksi Paket

*Her Yöne 1000 dakika

99 TL

0,29 TL

0,29 TL

0,32 TL

0,282 TL

55 TL

44 TL

*Her yöne ifadesi, sehir içi, sehirlerarası, 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. Taahhüt süresi bittikten sonra Abone’nin Sehiriçi, Sehirlerarası,
Yurtiçi GSM, Sabit Telefon Hizmeti (STH) veren alternatif operatörler, 1. Kademe Milletlerarası PSTN
yönlerine yaptığı görüşmeler tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Kampanya kapsamında
olmayan arama yönleri Abone’nin tabi olduğu tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Abone’ye
Kampanya kapsamında verilecek olan görüşme dakikalarının aşılması durumunda ilave her bir
görüşme (yapılan arama yönüne göre) tabi olunan Tarife’ye göre ücretlendirilir. Kampanya
kapsamında Taahhüt Süresi boyunca her ay verilen dakikalar, kullanılmadıkları takdirde bir sonraki
aya devretmez. Abone, dakikaların kullanmadığı kısmının, sonraki aylara devredilmesini veya
kullanmadığı kısmı kadar faturasında indirim yapılmasını veya kendisine para iadesinde
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bulunulmasını talep edemez.
Talebim üzerine yapılan işlemlere dair bilgilendirildim. İşbu Tahhütname’nin 1 nüshasını elden
teslim aldım.
Abone/Yetkili Ad Soyad :
Telefon Numarası
:
Tarihi

:

İmza
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