KARNE HEDİYESİ BİSİKLET KAMPANYASI
KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ
TTNET İNTERNET HİZMET NO.
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BAĞLANTISI YAPILAN TEL. NO. (VARSA)

Tarife Paketleri
NETLİMİTSİZ
NETLİMİTSİZ PLUS
8LİMİTSİZ
YALIN NETLİMİTSİZ
YALIN NETLİMİTSİZ
PLUS
YALIN 8LİMİTSİZ

Bağlantı Hızı
8 Mbps’ye kadar
8 Mbps’ye kadar
8 Mbps
8 Mbps’ye kadar
8 Mbps’ye kadar
8 Mbps

Aylık Kullanım Kota Kampanya Tarifesi
Limitsiz
54,90 TL
Limitsiz
89 TL
Limitsiz
109 TL
Limitsiz
69,90 TL
Limitsiz
104 TL
Limitsiz

124 TL

Hediye
Salcano Excel 26“ Bisiklet
Salcano Excel 26” Bisiklet
Salcano Excel 26 “ Bisiklet
Salcano Excel 26 “ Bisiklet
Salcano Excel 26 “ Bisiklet
Salcano Excel 26 “ Bisiklet

NOT:Yukarıdaki belirtilen fiyatlara %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.Ayrıca Yalın NETLİMİTSİZ, Yalın
NETLİMİTSİZ PLUS ve Yalın 8LİMİTSİZ paketlerine yalın internet aylık erişim ücreti 15 TL dahil
edilmiştir.
• 8 Mbps’ye kadar ADSL/TTNET YALIN İNTERNET paketlerinde abone, ADSL/TTNET Yalın İnternet hattının
bulunduğu yerdeki 8 Mbps ‘ye kadar destekleyen hızı kullanacak olup, bu hız bağlanılan yere göre değişiklik
gösterebilecektir.
• Tüm NET Paketler için adil kullanım uygulanmaktadır. Aylık download (indirme) miktarı 25 GB’yi
(NETLİMİTSİZ Plus için 100 GB) aştıktan sonra, ayın geri kalan günleri için download hızı 1 Mbps olarak
uygulanacaktır.
• Takip edilen aya girildiğinde, Abone internet hizmetinden mevcut erişim hızıyla tekrar
yararlanabilecektir. Bulunulan ay içinde belirtilen adil kullanım kotasının aşılmaması durumunda erişim
hızında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
• TTNET Yalın İnternet Hizmeti başvurularında, sabit telefon hattı ve ADSL internet hizmeti aboneliği
olmayan yeni abonelerden bir defaya mahsus 8 TL devre hazırlama ücreti alınır.
1. Kampanyadan sadece TTNET ile TTNET ADSL/TTNET YALIN İNTERNET Abonelik Sözleşmesi’ni
imzalamak suretiyle abonelik tesis eden YENİ ABONELER faydalanabilecektir.
Tabloda da özellikleri belirtilen abonelik paketlerinden en az birinin seçilerek TTNET Abonelik
Sözleşmesinin ve ilgili ekinin imzalanması ve yazılı olarak 24 (yirmi dört) ay boyunca TTNET
ADSL/TTNET YALIN İNTERNET Abonesi olma taahhüdünde bulunulması ve de bu taahhüde uygun
davranılması koşuluyla, bir adet Salcano Marka, Excel model, 26 inç, dağ bisikleti (Ürün) TTNET tarafından
ücretsiz verilecek ve ADSL/TTNET YALIN İNTERNET Hizmeti tabloda belirtilen tarife üzerinden
ücretlendirilecektir. Yukarıdaki şartları taşıyan bireysel Abone, kampanyaya katılması halinde kampanya
dönemi boyunca sadece 1 (bir) adet bisiklet alabilecektir. Bir bireysel Abone’nin birden fazla İnternet
Erişim Hizmeti aboneliği bulunsa dahi Kampanya’dan sadece bir defa 1 (bir) adet Ürün için
yararlanabilecektir.
2. Bu kampanya kapsamında bağlantı ücretinde, kota aşım ücretinde (limitli tarifelerde), aylık ücretlerde,
nakil ücretinde ve katma değerli servislerin ücretlerinde herhangi bir indirim olmayacaktır.
3. Abone 24 (yirmi dört) aylık dönem zarfında, kampanya kapsamında tercih ettiği tarife paketinin ücret
olarak altına inmemek koşuluyla hız/paket değişikliği yapabilecektir.
4. İşbu Kampanya Taahhütnamesi’nden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere,
faturaya yansıtılacaktır.
5. Abonenin talebi üzerine aynı yıl içerisinde en fazla 2 defa ve toplamda 90 günü aşmayacak şekilde
ADSL/TTNET YALIN İNTERNET Hizmeti dondurulabilir. Hizmet’in dondurulduğu gün sayısı kadar
kampanya taahhüt süresinin dolma tarihi ötelenecektir.
6. Kampanya’dan faydalanan Abone, işbu Taahhütnamesi’ni veya İnternet Erişim Hizmeti Abonelik
Sözleşmesi’ni devredemez, devretmek istemesi durumunda Kampanya kapsamından çıkarılır, işbu Katılım
Koşulları’nın iptale ilişkin maddesinde öngörülen sonuçlar uygulama alanı bulur.

7. TTNET veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 24 (yirmidört) aylık taahhüt süresi tamamen
dolmadan önce;
Abone’nin dahil olduğu Kampanyanın iptal edilmesi halinde, kampanya kapsamında ücretsiz verilen
bisikletin bedeli (229,00.-TL-ikiyüzyirmidokuz TL) Abone’nin sonraki faturasına yansıtılmak suretiyle
Abone’den tahsil edilecektir.
Abone’nin Aboneliğinin iptal edilmesi halinde ise, kampanya kapsamında ücretsiz verilen bisikletin
bedeli (229,00.-TL-ikiyüzyirmidokuz TL), (varsa) ödenmemiş bağlantı ücreti ve taksitleri, (varsa)
geriye dönük ADSL/TTNET YALIN İNTERNET hizmeti kullanım ücretleri, (varsa) tarifede yer alan diğer
kullanımlara ait borçları Abone’den tahsil edilecektir.
Abone, işbu kampanya veya abonelikten vazgeçme taleplerini yazılı olarak TTNET’e iletmekle yükümlüdür.
Aksi halde talepler geçerli olmayacaktır.
8. Ürün kargo yoluyla gönderilecektir. Abone’ye adresinde ulaşılamaması durumunda adresine kargo
yetkilisi tarafından bırakılacak not tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Abone, kimliğiyle Ürün kargo
şirketinin ilgili şubesinden Ürünü almalıdır. Bu süre zarfında alınmayan Ürün iade edilecek olup, Abone
31.12.2011 tarihine kadar gönderi masrafları kendisi tarafından karşılanmak suretiyle 444 0 375 numaralı
müşteri hizmetlerini arayarak Ürünü talep edebilir. Abone, her halükarda işbu taahhütnameyi imzaladığı
tarihten itibaren 31.12.2011 tarihine kadar kampanya kapsamında ücretsiz verilen bisikletini teslim
almaz ise ücretsiz bisiklet alma hakkını kaybedecek olup bu halde TTNET’in Abone’ye karşı herhangi
bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9. Kampanya dahilinde verilen Ürün’de Abonenin kullanımından kaynaklanan arızalardan, TTNET sorumlu
değildir. Arıza oluşması durumunda veya Ürün’le ilgili talep ve şikayetlerde Ürün’ün yetkili teknik servisleri
tarafından Ürün’le ilgili garanti kapsamı dahilindeki işlemler yapılacaktır. Arıza durumunda ve Ürün ile
talep ve şikayetlerde Abone tarafından irtibata geçilmesi gereken kurum, cihazın garanti belgesinde
bildirilmiştir.
10. TTNET, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan 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.
11. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Ürün’ün tükenmesi nedeniyle Abone talebinin
karşılanmamasından dolayı TTNET hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TAAHHÜTNAME
Özellikleri yukarıda belirtilen ve seçmiş olduğum kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve
aynen kabul ettiğimi; hizmet almaya başladığım tarihten itibaren 24 (yirmidört) ay boyunca TTNET
abonesi olarak kalacağımı, tüm yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak yerine getireceğimi, 24
(yirmi dört) aylık süre dolmadan önce her ne sebeple olursa olsun taahhüdümü ihlal veya süresinden
önce iptal etmem halinde kampanya kapsamında ücretsiz verilen bisikletin bedeli
(229,00.-TL-ikiyüzyirmidokuz TL) Abone’nin sonraki faturama yansıtılacağını bildiğimi; 24 (yirmi
dört) aylık süre dolmadan önce aboneliğimden vazgeçmem Kampanya tarafıma verilen Ürünün
(bisikletin) bedeli olarak 229,00.-TL’sını (ikiyüzyirmidokuz TL), (varsa) geriye dönük TTNET
Aboneliğimden kaynaklanan kullanım ücretlerini, (varsa) ödenmediğim bağlantı ücretlerini veya
taksitlerini, (varsa) tarifede yer alan diğer hizmetlerin kullanımlarına ilişkin borçlarımı ilk talepte,
nakten, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın TTNET’e ödemeyi gayri kabili rücu
olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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