AVEA – TTNET
3G MOBİL İNTERNET KAMPANYALARI
BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ

ADSL BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO

KAMPANYA GENEL KOŞULLARI
TTNET 3G Mobil İnternet Kampanyası (“Kampanya”) 1 Haziran 2010 – 31 Aralık 2011 tarihleri
arasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleştirilecektir. Kampanya, başvuracak ilk 75.000 numarayla
sınırlıdır.
“AVEA – TTNET 3G MOBİL İNTERNET KAMPANYASI” ÖZEL KOŞULLARI
1. Kampanya, AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. (“AVEA”) ve TTNET A.Ş. (“TTNET”) işbirliğiyle
düzenlenmektedir.
2. Kampanyaya başvuru, TTNET ürün ve hizmetlerini satma ve pazarlama yetkisine sahip yetkili TT bayi ve
satış noktalarından gerçekleştirilir.
3. Kampanyadan sadece AVEA ile 3G hizmetlerine ilişkin abonelik tesis eden aboneler
faydalanabilecektir. Bu bakımdan Kampanya’dan yararlanmak isteyen Abonelerin AVEA ile yeni
bir faturalı abonelik sözleşmesi imzalayarak, 3G hizmetlerinden faydalanmayı kabul etmeleri ve
bu hizmete tahsisli yeni bir AVEA hattı almaları gerekmektedir. Bu abonelik sözleşmesi ve
abonenin 3G hizmetlerinden faydalanma yönündeki talebi kapsamında Abone’ye tahsis edilecek
sim kart yalnızca data ve SMS hizmetlerine açık olacak; Abone, Kampanya kapsamında kendisine
tahsis edilen sim kart üzerinden ses, MMS gibi diğer hizmetlerden faydalanamayacaktır.
4. Kampanya süresi içinde başvuran Aboneler, aşağıda detayları verilen Paketlerden birini tercih
ederek Kampanya’dan faydalanabilirler:
PAKET 1: (1 Haziran 2010 – 31 Aralık 2011 tarihleri arasında geçerlidir)
500 MB 3G Mobil İnternet Paketi (Modemsiz): Abone, Avea’ya (KDV ve ÖİV dahil) aylık 6,99 TL sabit
ücret ödeyerek; 500 MB/ay ile sınırlı 3G Mobil İnternet Modemsiz Paketi ve sınırsız ücretsiz TTNET
WiFi hizmetini kullanacaktır. Avea data hattı aktivasyonundan doğan Hat Açılış Özel İletişim Vergisi
34,00 TL + Telsiz Ruhsatname Ücreti 13,20 TL olmak üzere toplam 47,20 TL, 12 ay taksitle Avea 3G
mobil internet faturasına yansıtılarak Abone tarafından karşılanacaktır. Ayrıca telsiz kullanım ücreti
her ay faturaya 1,10 TL olarak yansıtılacaktır. Mevzuat uyarınca ilgili ücret ve vergilerde meydana
gelecek değişiklikler bu tutarlara yansıtılacaktır.
PAKET 2: (1 Haziran 2010 – 31 Aralık 2011 tarihleri arasında geçerlidir)
500 MB 3G Mobil İnternet Paketi (Modemli): Abone, işbu taahhütnamenin başlangıç tarihinden
itibaren 24 ay boyunca TTNET ADSL aboneliğini devam ettirmesi koşuluyla, PAKET 2’den ilk 6 ay KDV
ve ÖİV dahil aylık 5,99 TL , sonraki 18 ay KDV ve ÖİV dahil aylık 9,99 TL ödeyerek ve Avea’ya 24 ay
taahhüt vererek faydalanabilir. 3G mobil modem ve sınırsız TTNET WiFi hizmeti bu paket kapsamında
Abonelere ücretsiz verilecektir.
Böylece Abone, işbu taahhütname başlangıcından itibaren ilk 6 ay Paket 2 sabit ücretinde aylık 4 TL
indirimden faydalanacaktır. Bu paketten faydalanabilmek için AVEA’ya 500 MB’lik 3G Mobil İnternet
Paketine 24 ay kullanım taahhüt verilmesi ve bu süre boyunca da TTNET ADSL aboneliğinin devam
ettirilmesi zorunludur. Avea data hattı aktivasyonundan doğan Hat Açılış Özel İletişim Vergisi 34,00
TL + Telsiz Ruhsatname Ücreti 13,20 TL olmak üzere toplam 47,20 TL, 12 ay taksitle Avea 3G mobil
internet faturasına yansıtılarak Abone tarafından karşılanacaktır. Ayrıca telsiz kullanım ücreti her ay
faturaya 1,10 TL olarak yansıtılacaktır. Mevzuat uyarınca ilgili ücret ve vergilerde meydana gelecek
değişiklikler bu tutarlara yansıtılacaktır.

5. Söz konusu ücretler işbu Taahhütname imza tarihinden itibaren 24 ay boyunca geçerlidir.
6. Abone Kampanya kapsamında e-fatura hizmetinden faydalanmayı isterse, bunu başvuru formunda
açıkça belirtmesi gerekecektir (Bkz **).
7. Kampanya kapsamında tesis edilen AVEA 3G aboneliği ve mevcut TTNET ADSL aboneliğinin
işbu Taahhütname imza tarihinde başlayarak Kampanya’ya katılım tarihinden itibaren 24 ay
boyunca devam etmesi gerekmektedir. Aksi halde;
Kampanya dönemi içinde TTNET ADSL Aboneliği’nin sona erdirilmesi durumunda:
Kampanya fiyatlarının uygulanacağı işbu Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten
itibaren 24 aylık dönem içinde TTNET ADSL aboneliğinin hangi nedenle olursa olsun sona ermesi
halinde, Abone, Kampanya avantajlarından faydalanma hakkını kaybeder ve Kampanya kapsamında
kendisine tahsis edilen yeni AVEA hattının tarifesi o dönem geçerli olan AVEA tarafından belirlenen
bir başka AVEA’nın mobil data standart tarifesine/internet paketine geçirilir.
PAKET 1 (500 MB 3G Mobil İnternet Paketi (Modemsiz)) Aboneleri için, TTNET ADSL aboneliğinin
hangi nedenle olursa olsun sona ermesi halinde Abone’ye taahhüdü ihlal ile ilgili herhangi bir
cezai bedel yansıtılmaz.
PAKET 2 (500 MB 3G Mobil İnternet Paketi (Modemli)) Aboneleri için, işbu Taahhütname’nin
Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren iptal zamanına kadar geçen dönem içindeki tüm
indirimler ve cari modem bedeli ceza miktarı olarak belirlenir. Kampanya’ya katılan Aboneler için ilk 6
ay geçerli olacak KDV ve ÖİV dahil aylık 4 TL indirimin, TTNET ADSL aboneliğinin sona erdiği tarihten
önceki indirim uygulandığı ay sayısı ile çarpılması sonucu elde edilen tutar ve tek seferlik cari modem
bedeli olan KDV dahil 75 TL hesaba katılarak AVEA faturasına CAYMA bedeli olarak yansıtılır.
Kampanya dönemi içinde AVEA Aboneliğinin sona erdirilmesi durumunda:
PAKET 1 (500 MB Paketi (Modemsiz)) Aboneleri için, Kampanya fiyatlarının uygulanacağı işbu
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren 24 aylık dönem içinde AVEA 3G
aboneliğinin hangi nedenle olursa olsun sona ermesi halinde Abone’ye herhangi bir bedeli yansıtılmaz.
PAKET 2 (500 MB Paketi (Modemli)) Aboneleri için, Kampanya fiyatlarının uygulanacağı işbu
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren 24 aylık dönem içinde AVEA 3G
aboneliğinin hangi nedenle olursa olsun sona ermesi halinde (numara taşıma ve 2G aboneliğine
geçis de dahil) veya Abone’nin Kampanya kapsamında kendisine tahsis edilen hattı başka bir
tarife ve/veya pakete geçirmesi ve/veya ödeme yöntemini faturasız olarak değiştirmesi halinde,
Kampanya’ya katılan Aboneler için ilk 6 ay geçerli olacak KDV ve ÖİV dahil aylık 4 TL indirimin,
AVEA aboneliğinin sona erdiği tarihten önceki indirimin uygulandığı toplam ay sayısı ile
çarpılması sonucu elde edilen tutara ve tek seferlik cari modem bedeli olan KDV dahil 75 TL
hesaba dahil edilerek toplam CAYMA bedeli Abone’nin Avea faturasına yansıtılır.
8. Kampanya’dan faydalanacak Abonelerin aylık olarak 500 MB sonrası kullanımlarında her ilave
0.5 GB’lik kullanım için KDV ve ÖİV dahil ücret 7 TL’dir. Bu özel kademeli kullanım bedeli
modeli toplam 2 GB’lik kullanım sınırına kadar geçerlidir.
Paket 1 için örnek fiyat tablosu:
Aylık max.
İlk 500 MB için
kullanım MB
aylık ücret
500 MB’ye kadar
6,99 TL
1 GB (1.024 MB’ye
6,99 TL
kadar)
1.5 GB (1.536 MB’ye
6,99 TL
kadar)
2 GB (2.048 MB’ye
6,99 TL
kadar)

500 MB sonrası için
aylık ücret
0 TL

Toplam aylık
ücret
6,99 TL

7 TL

13,99 TL

14 TL

20,99 TL

21 TL

27,99 TL

2 GB’den sonraki kullanımda standart paket aşımı geçerlidir. (MB başına 5 kuruş)

Paket 2 için örnek fiyat tablosu:
Aylık max.
kullanım MB
500 MB’ye kadar
1 GB (1.024 MB’ye
kadar)
1.5 GB (1.536
MB’ye kadar)
2 GB (2.048 MB’ye
kadar)

İlk 500 MB için
aylık ücret*
5,99 TL

500 MB sonrası için
aylık ücret
0 TL

Toplam aylık
ücret
5,99 TL

5,99 TL

7 TL

12,99 TL

5,99 TL

14 TL

19,99 TL

5,99 TL

21 TL

26,99 TL

2 GB’den sonraki kullanımda standart paket aşımı geçerlidir. (MB başına 5 kuruş)

*İlk 6 ay 5,99 TL, sonraki 18 ay 9,99 TL sabit fiyat
9. Kampanya’dan faydalanacak Abonelerin 2 GB /ay kullanım sınırını asması halinde ise, kota
aşım data kullanım ücreti (KDV ve ÖİV dahil) 0,05 TL/MB’dir. 1 SMS ücreti KDV ve ÖİV dahil 0,30
TL’dir.
10. AVEA tarafından Kampanya’ya katılan Abonelere gönderilecek AVEA hizmetlerine ilişkin
faturalar, AVEA ve TTNET arasındaki işbirliğini sembolize etmek üzere TTNET marka ve
logolarını da ihtiva edebilecektir. Bu muhtevada hazırlansa dahi söz konusu faturaları düzenleyen
ve faturalara konu hizmeti sağlayan AVEA’dır.
11. Kampanya’dan faydalanacak Aboneler, başvuru sırasında ya da öncesinde AVEA ve TTNET’e
vermiş oldukları kişisel bilgileri, trafik verileri ve fatura bilgilerinin iki işletmeci arasında
Kampanya koşullarının geçerli olacağı işbu Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı
tarihten itibaren 24 aylık süre boyunca paylaşılmasını kabul ederler. TTNET ve AVEA’ya bu
kapsamda iletilen Abone bilgilerinin TTNET ve AVEA tarafından Kampanya konusu edimleri
yerine getirebilmek ve benzer Kampanyalar düzenleyebilmek amaçları ile kullanılabileceğini
Aboneler kabul ederler.
12. Paket 1 ve Paket 2 kapsamında sağlanacak 3G Mobil Modem cihazı (3G Mobil Modem) sadece
AVEA 3G data hattı ile çalışacak sim kilit özelliğine haiz olacaktır. Abone, Kampanya fiyatlarından
istifade edeceği işbu Taahhütnamenin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren 24 (yirmi dört)
aylık süre boyunca, 3G Mobil Modem cihazını AVEA sim kartı ile birlikte kullanmayı kabul eder.
Aboneler söz konusu taahhütlerine uymamaları halinde 3G Mobil Modem cihazlarını başka bir
işletmeciye ait sim kart ile kullanma hakkına sahip olacaktır. 3G Mobil Modem cihazlarının sim kilit
kodları TTNET tarafında saklanacak, Kampanya fiyatlarının uygulanacağı işbu
Taahhütnamenin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren 24 aylık sürenin sonunda talebi
üzerine Aboneye TTNET tarafından 444 0 375 no’lu TTNET Müşteri Hizmetleri merkezinden
verilecektir.
13. Kampanyadan faydalanan Aboneler, TTNET WiFi, 3G Mobil Modem ile ilgili her türlü soruları için
444 0 375 numaralı TTNET Müşteri Hizmetleri’ni, 3G Mobil İnternet Paketi, 500 MB 3G Mobil
İnternet kullanımı ve Avea data hattı ile ilgili her türlü soruları için ise 444 1 500 numaralı Avea
Müşteri Hizmetleri’ni arayabilecektir.
Paket 1 ve Paket 2 kapsamında sağlanacak 3G Mobil Modem cihazı ile ilgili olarak irtibata geçilmesi
gereken adres ve telefon bilgileri aşağıda belirtilmiştir:
MERSA Elektronik ve Teknolojik Ürünler A.Ş.,
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu 4. Cad No:1 34775
Dudullu/Ümraniye/İstanbul
Telefon No: 0216 645 82 00
Çağrı Merkezi No: 444 01 40
veya
Garaj Mobil Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.,
Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No:8 Yakacık, Kartal 34873 İstanbul
Telefon No: 0216 452 17 17
Faks No: 0216 451 56 06

Kampanya özel koşulları dahilinde aşağıda belirttiğim elektronik posta adresine elektronik fatura
haricinde ayrıca basılı fatura almak istiyorum.
EVET

HAYIR

Yukarıda yer alan Kampanya özel koşullarının 11. maddesine ilaveten, başvuru sırasında ya da
öncesinde AVEA ve TTNET’e vermiş olduğum tüm kişisel bilgilerim ile trafik verilerimin, TTNET ve
AVEA aboneliğim devam ettiği sürece AVEA ve TTNET tarafından birlikte veya ayrı ayrı olarak
yürütülecek elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması ile katma değerli hizmetlerin
sunulması faaliyetleri kapsamında ve söz konusu hizmetlerin hazırlanması, pazarlanması ve
sağlanması süresi boyunca işlenmesine, verdiğim izni dilediğim takdirde ilgili işletmeciye bildirimde
bulunarak geri alabilmek hakkım saklı kalmak üzere izin veriyorum.
EVET

HAYIR

Kampanya kapsamında yararlanmak istediğim paket tercihim (ilgili kutuyu işaretleyiniz):
Paket 1

Paket 2

E-Fatura İstiyorum (basılı fatura istemiyorum)
Yukarıda yer alan genel ve özel Kampanya koşulları ile tarafıma sunulan Kampanya seçeneklerini
okudum, anladım ve bu koşullar ile yukarıda işaretlediğim tercihlerim dahilinde Kampanyaya
katılmayı talep;
Kampanya’nın tüm genel ve özel koşullarına uymayı kabul ve taahhüt ve aşağıda yer alan bilgiler ile
imzanın şahsıma ait olduğunu beyan ederim.

Abone Adı/ Soyadı :
TC Kimlik No :
AVEA Sim Kart No :
ADSL No :
E-posta adresi :
3G Mobil Modem IMEI :
Tarih :
İmza :
BAYİ KODU, KAŞE, İMZA

