Güvenlik Premium Ek Paket Taahhütnamesi
1. TTNET A.Ş.’nin (İŞLETMECİ) sunmuş olduğu Güvenlik Premium Ek Paket Kampanyası’ndan,
(“Kampanya”) Türk Telekom Evde İnternet Aboneleri (Abone) 12 ay İŞLETMECİ abonesi olarak
kalma yönünde taahhüt vermek suretiyle faydalanabilirler.
2. Güvenlik Premium ek paketi, Dijital Depo 500 GB, Türk Telekom Güvenlik McAfee Total
Protection 5 Lisans, ürünlerinden oluşmaktadır. 12 aylık taahhüt sürecince Abone’ye belirtilen
ürünlerini içeren Güvenlik Premium ek paketine ilişkin olarak tabloda belirtilen “Aylık Toplam
Ödenecek Ücret” başlığı altında 9,90 TL yansıtılacaktır. 12 aylık Kampanya/taahhüt süresinden
sonra Güvenlik Premium ek paketi iptal olacaktır.
Ürünler
Güvenlik
Premium Paketi

İndirimli Aylık İndirim Taahhüt
Süresi
Bedeli
Aylık Ücret

Aylık
Ücret

McAfee Total Protection Lisans 5

₺4,94

₺4,96

12 Ay

₺9,90

Dijital Depo 500 GB

₺4,96

₺9,03

12 Ay

₺13,99

Aylık Toplam
Hizmet
Rayiç Bedeli Ödenecek Ücret

₺286,68

₺9,90

*Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV dahildir.
Dijital Depo 500 GB: Fotoğraflardan videolara, müzik dosyalarından telefon rehberlerine kadar
kullanıcıların akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerinde bulunan tüm belgeleri otomatik olarak
yedekleyip, güvenle saklayabilecekleri online bir dosya depolama hizmetidir. Ürün hakkında
detaylı bilgiye https://www.dijitaldepo.com.tr/pages/home adresinden ulaşabilirsiniz.
Türk Telekom Güvenlik McAfee Total Protection 5 Lisans: Bilgisayar casus yazılımlar, internet
sahtekârlıgı ve virüsler gibi tehditlerden koruyan bir yazılımdır. Dünyanın önde gelen internet
güvenlik çözümleri firması McAfee tarafından gelistirilmis ve ISLETMECI abonelerinin ihtiyaçlarına
göre uyarlanmıstır. Güvenlik McAfee Total Protection 3 Lisans ürün/hizmetinin fiziksel bir teslimatı
yoktur. Türk Telekom Güvenlik McAfee Total Protection ürününden yararlanabilmek için
www.turktelekomguvenlik.com adresinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
3. Abone’nin Evde İnternet aboneliğini iptal etmesi ve/veya Abonelik Sözleşmesi’ni tek taraflı
ve haksız olarak feshetmesi ve/veya İŞLETMECİ tarafından feshedilmesine neden olması ya da
taahhüt süresi sona ermeden önce herhangi bir dönemde Güvenlik Premium ek paketini iptal
etmesi durumunda yasal düzenlemeler uyarınca taahhüt ihlaline ilişkin;
- Paket içinde yer alan Dijital Depo 500 GB, Türk Telekom Güvenlik McAfee Total Protection 5
Lisans, ürünleri bakımından 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 Abone’den taahhüt kapsamında tahsil
edileceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının bu
tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar taahhüt ihlal ücreti olarak Abone’ye
faturalandırılacaktır.
4. Evde İnternet hizmetine ilişkin Abone’nin nakil talep etmesi ve nakil talep edilen yerde teknik
imkânsızlıklar nedeniyle İŞLETMECİ tarafından hizmetin sürekli olarak verilememesi nedeniyle,
Abone’nin aboneliğini iptal ettirmek istemesi ve yerleşim yeri değişikliğini belgelendirmesi
durumunda İŞLETMECİ, işbu Kampanya sebebiyle de Abone’den taahhüt ihlali ücretini talep
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etmeyecektir.
5. İşbu Taahhütnameden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere Abone’nin
faturasına yansıtılacaktır.
6. İşbu Taahhütnamede hüküm bulunmayan hallerde Abone’nin imzalamış olduğu Abonelik
Sözlesmesi’nin hükümleri geçerlidir. Ayrıca, Güvenlik Premium paketi içinde yer alan ürünlerin
kullanımında her bir ürüne yönelik düzenlenmiş olan kullanıcı sözleşmesi veya üyelik sözleşmesi
veya kullanım şart ve koşulları gibi kurallar geçerli olacaktır.
7. Güvenlik Premium ek paketi içeriğinde yer alan Ürün/hizmetler lisans hakları sebebiyle sadece
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde sunulmaktadır. Ürünlerin/Hizmetlerin buna aykırı kullanılması
halinde; İŞLETMECİ nezdinde doğan zararlar da dahil tüm sorumluluk Abone’ye ait olacaktır.
8. Abone Kampanya kapsamında sunulan Güvenlik Premium ek paketi içeriğinde yer alan hizmetler
ile ilgili her türlü talep ve şikâyette, 444 1 444 numaralı çağrı merkezi üzerinden tedarikçi firmasının
iletişim bilgilerine ulaşabilir. Abone, Güvenlik Premium ek paketine ilişkin her türlü talep ve şikâyetini
İŞLETMECİ'ye ve/veya Tedarikçi Firma'ya iletebilir.
9. Abone kampanya ile ilgili bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.
10. İşbu Taahhütname bir nüshası İŞLETMECİ’de kalacak diğer nüshası Abone’ye verilecek şekilde
2(iki) nüsha düzenlenmiştir.
11. Yukarıda belirtilen Kampanya koşullarını okuduğumu, kabul ettiğimi ve işbu Kampanyadan
yararlanmak istediğimi, İşbu taahhütnamede belirtilen kampanya koşullarına uygun hareket
edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Talebim üzerine yapılan işlemlere ilişkin bilgilendirildim. İşbu Tahhütname’nin 1(bir) nüshasını elden
teslim aldım.
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