TTNET BİLGİSAYAR KAMPANYASI – KASIM 2010
KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ
ADSL BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO

TTNET BİLGİSAYAR KAMPANYASI - KASIM 2010 KATILIM KOŞULLARI:
Aşağıdaki şartları sağlayan TTNET’in yeni veya mevcut ADSL/VDSL2/İşyerim İnternet Erişim Hizmeti paketi
abonelerinin (“Abone”) 25 Kasım 2010 (bu tarih dahil) – 11 Şubat 2011 (bu tarih dahil) tarihleri arasında gerçekleştirilen
TTNET Taksitli Bilgisayar Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları mümkündür:
• T.C Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanını ibraz etmek, tüzel kişiler için ayrıca vergi numarası
ibraz etmek,
• En az 6 (altı) aydır aynı telefon numarası üzerinden Türk Telekomünikasyon A.Ş. abonesi olmak; ve Türk
Telekomünikasyon A.Ş.’ye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmamak ve bunu yazılı olarak ayrıca taahhüt etmek,
• Mevcut TTNET aboneleri için, yukarıdaki madde ile birlikte, TTNET’e son ödeme tarihi geçmiş
borcu olmamak,
• Kampanya’nın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kampanyaya başvuruda bulunuyor olmak,
• Kampanya’dan faydalanmak üzere yetkili Türk Telekom ofislerine ve bayilerine başvurmak,
• Kampanya’ya katılım tarihinden başlayarak müşteri seçimine göre 24 (yirmi dört) ay ya da 36
(otuz altı) ay boyunca TTNET’in satışa açık ADSL, VDSL2, İşyerim İnternet Erişim Hizmeti
paketlerinden herhangi birinde abone olarak yer almak,
• TTNET’in önceki bilgisayar veya cihaz kampanyalarından halihazırda yararlanmıyor olmak,
Yukarıdaki şartları taşıyan gerçek kişi Abone, Kampanya dönemi boyunca sadece 1 (bir) adet bilgisayar ürünü (“Ürün”)
için talepte bulunabilir ve Kampanya’ya katılabilir. Bir gerçek kişi Abone’nin birden fazla İnternet Erişim Hizmeti aboneliği
bulunsa dahi Kampanya’dan sadece bir defa 1 (bir) adet Ürün için yararlanabilecektir.
Yukarıdaki şartları taşıyan ve birden fazla ADSL/VDSL2/İşyerim Paketi Aboneliği olan tüzel kişi Abone ise her bir aboneliği
için 1 (bir) adet olmak üzere Kampanya dönemi boyunca en fazla 5 (beş) adet bilgisayar ürünü için talepte bulunabilir
ve Kampanya’ya katılabilir. Bir tüzel kişi Abone’nin 5 (beş)’den fazla İnternet Erişim Hizmeti aboneliği bulunsa dahi
Kampanya’dan en fazla 5 (beş) adet Ürün için yararlanabilecektir. Tüzel kişi Abone, her bir Ürün için ayrı Kampanya
Katılım Taahhütnamesi imzalayacak olup, satınalma anında bağlı olduğu vergi dairesini ve vergi numarasını satış
temsilcisine bildirmek ve kayıt ettirmek ile yükümlüdür.
İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Katılım Taahhütnamesi’nde geçen “Abone” ifadesinden, aksi açıkça ilgili bölümde
belirtilmediği sürece, “gerçek kişi abone”ler veya “tüzel kişi abone”ler anlaşılacaktır.
Kampanya kapsamında, Abone’ye sunulacak bilgisayar modelinin özellikleri ve ilgili model için seçtiği kurguya göre 24
(yimidört) ay ya da 36 (otuz altı) ay boyunca Abone tarafından ödenecek KDV dahil aylık taksit bedelleri ve Abone’nin
Kampanya’dan herhangi bir nedenle çıkması halinde Abone adına tahakkuk ettirilecek bedeller aşağıda yer almaktadır.
1) Kampanya’ya katılan Abone’nin aşağıdaki tabloda yer verilen 5 (beş) farklı bilgisayar Ürünü’nden yalnızca birini seçme
hakkı bulunmaktadır. Birden fazla ADSL/VDSL2/İşyerim aboneliği olan tüzel kişi abonenin ise her bir aboneliği için 1 (bir)
adet olmak üzere en fazla 5 (beş) adet bilgisayar Ürünü’nden seçme hakkı bulunmaktadır. Bu Ürünlerin satış bedelleri
ile ödeme koşulları, Abone tarafından üstlenilecek vergiler, Kampanya’dan çıkma durumunda ödenecek bedel ve diğer
ücretler şöyledir:
Ürün fiyatları ve aylık taksit bedelleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Kampanya’dan kaynaklanan damga vergisi
Abone tarafından karşılanacak olup, sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır.
Abone’nin seçtiği Ürüne göre ilk faturasına yansıtılacak damga vergisi tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Marka/Model

Aylık Taksit
(KDV Dahil)

Taahhüt
Süresi/Taksit
Sayısı

Toplam Satış
Fiyatı (KDV
Dahil)

Damga Vergisi

Compaq Mininote

14,99

36

539,64

3,77

Compaq Mininote

21,99

24

527,76

3,69

Casper Nirvana Desktop

26,99

36

971,64

6,79

Casper Nirvana Desktop

38,99

24

935,76

6,54

HP 500B Desktop

34,99

36

1.259,64

8,81

HP 500B Desktop

48,99

24

1.175,76

8,22

Casper Nirvana Notebook

29,99

36

1.079,64

7,55

Casper Nirvana Notebook

42,99

24

1.031,76

7,21

HP G62 Notebook

39,99

36

1.439,64

10,07

HP G62 Notebook

56,99

24

1.367,76

9,56

*Tablodaki bedel ve fiyatlar
TL olarak belirtilmiştir.

2) Abone’nin Kampanya’dan faydalanabilmesi için, Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca TTNET ile akdettiği
ADSL/VDSL2/İşyerim İnternet Erişim Hizmeti Abonelik Sözleşmesi’ni ve/veya Kampanya veya Kampanya Katılım
Taahhütnamesi’ni herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda bu talep
TTNET tarafından karşılanmayacak ve Abone’ye bu konuda bilgi verilecektir. Abone’nin devir talebinde ısrar etmesi
durumunda işbu Koşulların 4.1. maddesi uygulama alanı bulacaktır.
3) Abone’nin Kampanya’dan işbu Katılım Koşulları’nın 4.1. ve 4.3. maddesinde sayılı olan herhangi bir nedenle çıkması
durumunda şayet Ürün’e ilişkin herhangi bir taksit ödemesi yapılmadı ise bu tutar (“Toplam Satış Bedeli”), Abone’nin
Ürün’e ilişkin olarak ödemesini yaptığı taksitler söz konusu ise bu durumda söz konusu tutardan ödemesi yapılan taksitlerin
çıkarılmasıyla elde edilen meblağ (“Kısmi Satış Bedeli”) Abone’den tahsil edilecektir.
4)4.1 Abone’nin, Kampanya kapsamından çıktığı ve dolayısıyla Toplam/Kısmi Satış Bedeli alınacak haller şöyledir: Abone’nin
Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması, ADSL/VDSL2/İşyerim aboneliğinden vazgeçmesi, bu hizmetlerine ilişkin adına
tahakkuk eden ücretleri ödememesi veya işbu Katılım Koşulları’nın 10. maddesi hükmünde belirtilen koşulların gerçekleşmesi
şartıyla Ürün’e ilişkin taksitleri ödememesi, hattını devretmesi, ADSL/VDSL2/İşyerim İnternet Erişim Hizmeti Abonelik
Sözleşmesi’ni feshetmesi veya Abonelik Sözleşmesi’nin TTNET tarafından feshedilmesi, işbu Taksitli Bilgisayar Katılım
Koşulları’nın ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi ya da bu hükümlere aykırı hareket
etmesi, hattın kapatılması/iptali gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanya ve/veya ADSL/VDSL2/İşyerim aboneliğinin
herhangi bir nedenle seçimine göre 24 (yirmi dört) aylık ya da 36 (otuz altı) aylık süreden önce sona ermesi durumunda;
Abone, eğer herhangi bir taksit ödemesi yapmadı ise TTNET tarafından taksitli satışı yapılan Ürün’ün, işbu Katılım
Koşulları’nın 1. maddesinde belirtilen Toplam Satış Bedeli’ni, şayet Ürün’e ilişkin taksit ödemesi yaptı ise bu durumda
Toplam Satış Bedelinden kampanya veya ADSL/VDSL2/İşyerim aboneliğinin sona erdiği tarihe kadar “bilgisayar ücreti”
olarak yapmış olduğu taksit ödemeleri düşüldükten sonra kalan tutarı (Kısmi Satış Bedeli’ni) TTNET’e tek seferde nakden
ödemekle yükümlüdür. Toplam veya Kısmı Satış Bedelleri’ne ek olarak (varsa) ödenmemiş bağlantı ücreti ve taksitleri +
(varsa) ADSL/VDSL2/İşyerim İnternet Erişim Hizmeti kullanım ücretleri ve hizmete ilişkin diğer borçları + (varsa) tarifede
yer alan diğer kullanımlara ait borçları aboneden tahsil edilecektir.
4.2. Abone, Kampanya’dan vazgeçme, ADSL/VDSL2/İşyerim aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından çıkmasına
yönelik her türlü irade beyanını ve ilgili her türlü talebini yazılı olarak TTNET’e iletmekle yükümlüdür.
4.3. Kampanya’dan faydalanan Abone seçimine göre 24 (yirmi dört) ay ya da 36 (otuz altı) ay içerisinde Kampanya Katılım
Taahhütnamesi’ni veya ADSL/VDSL2/İşyerim İnternet Erişim Hizmeti Abonelik Sözleşmesi’ni devredemez, devretmek
istemesi durumunda Kampanya kapsamından çıkarılır, işbu Katılım Koşulları’nın 4.1 maddesinde öngörülen sonuçlar
uygulama alanı bulur.
5) Abone, Kampanya çerçevesinde TTNET’ten aldığı ADSL/VDSL2/İşyerim hizmetine ilişkin aboneliğinin başka yere naklini
talep edebilir. Nakil sırasında ADSL/VDSL2/İşyerim hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetin naklini
istediği yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle Abone’nin aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda, Abone’nin
Kampanya’dan yararlanmaya devam etmesi söz konusu olmaz. Bu durumda, Abone, TTNET tarafından taksitli satışı yapılan
bilgisayarın, işbu Kampanya Katılım Koşulları’nın’nin 1. maddesinde belirtilen Toplam Satış Bedeli’nden, nakil işleminin
yapıldığı tarihe kadar abone tarafından yapılan ödemeler düşüldükten sonra kalan Kısmi Kampanya Ücretini tek seferde
ödemekle yükümlüdür. Tüm nakil taleplerinde Abone’nin ikametgah belgesini nakil talebi ile birlikte TTNET’e ibraz etmesi
gerekmektedir.
6) İşbu Kampanya’dan kaynaklanan uyuşmazlıklar için Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi’nde hüküm bulunmayan
hallerde, Abone’nin TTNET ile imzalamış olduğu ADSL/VDSL2/İşyerim İnternet Erişim Hizmeti Abonelik Sözleşmesi’nin
hükümleri uygulama alanı bulur.
7) TTNET, internet erişim hizmetine ilişkin aboneye yürürlükteki tarife üzerinden ücretlendirme yapacaktır.
8) TTNET, resmi ve adli makamların müdahalesi veya mücbir sebeplerden ötürü işbu Kampanya şartlarında yapılan
değişikliklerden veya Kampanya’nın herhangi bir nedenle süresinden önce kaldırılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk
kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, TTNET tarafından “www.ttnet.com.tr” resmi internet sitesi üzerinden veya benzeri
yollarla Abone’lerine duyurulur. Bu durumda, Abone, TTNET tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı
yönünde bir itirazda veya bu nedenle hak talebinde bulunamaz.
9) Kampanya dâhilinde verilen Ürün’de oluşan arızalardan, TTNET sorumlu değildir. Arıza oluşması durumunda veya
Ürün’le ilgili her türlü talepte/şikâyette ilgili markanın yetkili teknik servisleri tarafından Ürün’le ilgili garanti kapsamı
dâhilindeki işlemler yapılacaktır. Arıza durumunda ve Ürün ile ilgili her türlü talep ve şikâyette Abone tarafından irtibata
geçilmesi gereken kurum, cihazın garanti belgesinde bildirilmiştir.
10) TTNET, Ürün’e ilişkin taksitlerden birbirini takip eden en az iki taksitin Abone tarafından ödenmemesi halinde abone’ye
kalan borçlarını ödemesi için bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması koşuluyla kalan borcun tamamının
ifasını talep etme ve bu sebeple Abone’yi Kampanya’dan çıkarma hakkını saklı tutmaktadır. Söz konusu koşulların oluşması
durumunda TTNET’in bu hakkını kullanmamış olması, bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, daha sonra
oluşan taksitlerin ödenmemesi durumları için de emsal teşkil etmeyecektir.

10) Ürün, Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin imzalanmasını müteakip, aynı gün TTNET’in yetkili satış birimlerinde
(Türk Telekom/TTNET Bayi, Türk Telekom Ofis, İl Müdürlükleri gibi) Abone’ye teslim edilecektir.
11) Daha önce TTNET’in düzenlediği bilgisayar ya da cihaz kampanyalarından yararlanan ve halihazırda ödemeleri devam
eden aboneler bu Kampanya’dan yararlanamaz.
12) Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Ürün’ün tükenmesi nedeniyle Abone talebinin karşılanmamasından dolayı
TTNET hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
13) İşbu taahhütnamede yer almayan hükümler için TTNET Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.
14) TTNET Kampanya süresini uzatma hakkını saklı tutar.
KAMPANYA KATILIM TAAHHÜTNAMESİ
TTNET tarafından düzenlenen Kampanya kapsamında, yukarıda yer alan Kampanya Katılım Koşulları’nın 1 maddesinde
özellikleri belirtilen, aşağıda Marka/Model seçimini yaptığım ....................................................... .............................................
Seri numaralı Ürün’ü (Masaüstü Ürünlerde Monitor Seri Numarası ayrıca yazılmalıdır), Kampanya Katılım Koşulları
ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi’ni kabul ederek ………….………….. tarihinde teslim aldığımı belirtirim.
Compaq Mininote
Casper Nirvana Desktop
HP 500B Desktop
Casper Nirvana Notebook
HP G62 Notebook
TTNET’in …........................ hizmet numaralı .................... türünde ADSL/ VDSL2/ İşyerim İnternet Erişim Hizmeti abonesi
olarak, yukarıda belirtilen Kampanya Katılım Koşulları’nı okuduğumu, ayrıca bilgi aldığımı, anladığımı ve aynen
kabul ettiğimi, seçmiş olduğum bilgisayar modeli üzerinden Kampanya’dan faydalanacağımı, işbu Kampanya
Katılım Taahhütnamesi’ni (“Taahhütname”) imzaladığım tarihten itibaren
24(yirmi dört) ay
36(otuz altı) ay
boyunca TTNET abonesi olarak kalacağımı, ADSL/VDSL2/İşyerim İnternet Erişim hizmetine ilişkin olarak TTNET
tarifelerinde belirtilen/belirtilecek olan aylık kullanım ücretlerini zamanında ve eksiksiz olarak ödeyeceğimi,
Kampanya’dan kaynaklanan damga vergisi olan …....... TL’yi ödeyeceğimi, yukarıda belirtilen Ürün’e ilişkin aylık
taksit bedellerini işbu Taahhütname’yi imzaladığım tarihten itibaren seçimime göre 24 (yirmi dört) ay ya da 36
(otuz altı) ay boyunca zamanında ve eksiksiz olarak ödeyeceğimi, Ürün’e ilişkin birbirini takip eden en az iki taksiti
ödemediğim durumda yukarıda yer alan Koşulların 10. maddesinde belirtildiği şekildeTTNET’in kalan taksit
borcunun tamamını talep etme hakkını kullanabileceğini, seçimime göre 24 (yirmi dört) aylık ya da 36 (otuz altı)
aylık taahhüt süresinden önce Katılım Koşulları’nın 4.1. ve 4.3. maddesinde belirtilen sebeplerle veya herhangi
bir nedenle Kampanya ve/veya ADSL/VDSL2/İşyerim İnternet Erişim Hizmeti aboneliğimin son bulması durumunda,
eğer Ürün’e ilişkin herhangi bir taksit ödemesi yapmadıysam TTNET tarafından satışı yapılan Ürün’ün, yukarıdaki
Katılım Koşulları’nın 1. maddesinde belirtilmiş olan toplam bedelini (Toplam Satış Bedeli’ni) ve (varsa) ödenmemiş
bağlantı ücreti ve taksitleri + (varsa) ADSL/VDSL2/İşyerim İnternet Erişim Hizmeti kullanım ücretleri ve hizmete
ilişkin diğer borçlarımı + (varsa) tarifede yer alan diğer kullanımlara ait borçları;şayet Ürün’e ilişkin olarak taksit
ödemesi yaptıysam bu durumda da Toplam Satış Bedeli’nden kampanya veya ADSL/VDSL2/İşyerim İnternet
Erişim Hizmeti aboneliğimin sona erdiği aya kadar tarafımdan “cihaz ücreti” olarak gerçekleştirilen ödemeler
düşüldükten sonra kalan tutarı (Kısmi Satış Bedeli’ni) ve ve (varsa) ödenmemiş bağlantı ücreti ve taksitleri +
(varsa) ADSL/VDSL2/İşyerim İnternet Erişim Hizmeti kullanım ücretleri ve hizmete ilişkin diğer borçlarımı +
(varsa) tarifede yer alan diğer kullanımlara ait borçlarımı ilk talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek
kalmaksızın eksiksiz olarak, TTNET’in talebi üzerine, TTNET’in belirteceği süre içerisinde (TTNET tarafından ayrı
olarak böyle bir süre belirtilmedi ise adıma düzenlenen ve Kampanya’dan ayrıldığım tarihi takip eden ilk faturanın
ödenmesi gereken tarihe kadar) TTNET’e ödemeyi, Ürün’de oluşan arızalardan ve Ürün ile ilgili her türlü şikayet
ve talepten TTNET’in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, Ürün’deki arıza ve şikayetlerden sorumlu kişilerle
oluşabilecek uyuşmazlıklar nedeniyle TTNET’in tarafıma karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacağını gayri kabili
rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
TTNET

Abone Adı Soyadı: ...........................................
İmza

: ...........................................

