SAMSUNG NEXUS 10 KAMPANYASI KATILIM
KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMES‹

Samsung Nexus 10 Kampanyası Katılım Koşulları:
Aşağıdaki şartları sağlayan TTNET’in yeni veya mevcut TTNET abonelerinin (“Abone”) 10 Eylül 2013 (bu
tarih dahil) – 31 Aralık 2013 (bu tarih dahil) tarihleri arasında gerçekleştirilen TTNET Samsung Google Nexus
10 Tablet Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları mümkündür:
• T.C Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanını ibraz etmek, tüzel kişiler için ayrıca vergi numarası ibraz
etmek,
• Abonelik yaşı 6 aydan az veya yeni TTNET aboneleri için en az 6 (altı) aydır Türk Telekomünikasyon
A.Ş. abonesi olmak ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye ve TTNET’e son ödeme tarihi geçmiş borcu
olmamak ve bunu yazılı olarak ayrıca taahhüt etmek,
• Abonelik yaşı 6 ayın üstünde mevcut TTNET aboneleri için TTNET’e son ödeme tarihi geçmiş borcu
olmamak ve bunu yazılı olarak ayrıca taahhüt etmek,
• Kampanya’nın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Kampanya’ya başvuruda bulunuyor olmak,
• Kampanya’dan faydalanmak üzere yetkili Türk Telekom Ofislerine ve Bayilerine, TTNET Bayilerine
başvurmak,
• Kampanya’ya katılım tarihinden başlayarak müşteri seçimine göre 24 (yirmidört) ay boyunca
TTNET’in ‹nternet Erişim Hizmeti paketlerinden herhangi birinde abone olarak yer almak,
• TTNET’in önceki bilgisayar veya cihaz kampanyalarına katılım tarihi üzerinden en az 1 yıl geçmiş
olmak,
• Süreli ‹nternet ve HAZIRNET ‹nternet Erişim Hizmeti paketlerinden herhangi birinde abone olan
müşterilerimiz kampanyadan yararlanamazlar.
Yukarıdaki şartları taşıyan bireysel Abone, Kampanya dönemi boyunca sadece 1 (bir) adet tablet
ürünü (“Ürün”) için talepte bulunabilir ve Kampanya’ya katılabilir. Bir bireysel Abone’nin birden fazla
TTNET aboneliği bulunsa dahi Kampanya’dan sadece bir defa 1 (bir) adet Ürün için
yararlanabilecektir.
Yukarıdaki şartları taşıyan ve birden fazla TTNET Aboneliği olan tüzel kişi Abone ise her bir aboneliği
için 1 (bir) adet olmak üzere Kampanya dönemi boyunca en fazla 5 (beş) adet tablet ürünü için
talepte bulunabilir ve Kampanya’ya katılabilir. Bir tüzel kişi Abone’nin 5 (beş)’den fazla TTNET
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, “bireysel abone”ler veya “tüzel kişi abone”ler anlaşılacaktır.
Abone Kampanya koşullarına ve Kampanya dahilindeki tarifeleri, bağlantı ücreti ile ilgili güncel bilgilere
www.ttnet.com.tr adresinden ulaşabilecektir.
Kampanya kapsamında, Abone’ye sunulacak Samsung Gooogle Nexus 10 ve seçtiği kurguya göre 24 (yirmidört) 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.
Kampanya’ya katılan Abone’nin aşağıdaki tabloda yer verilen ödeme seçeneklerinden yalnızca birini
seçme hakkı bulunmaktadır. Bu Ürünlerin satış bedelleri ile ödeme koşulları, Abone tarafından
üstlenilecek vergiler, Kampanya’dan çıkma durumunda ödenecek bedel ve diğer ücretler şöyledir:

1) Ürünün rayiç bedeli 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 ödeme seçeneğine göre ilk
faturasına yansıtılacak damga vergisi tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Cihaz marka

Aylık
Taksit

Samsung Nexus 10 42 TL

Taksit
Rayiç Bedel
Toplam Tutar Damga
Süresi (ay) (Vergiler dahil) (Vergiler hariç) Vergisi
24

1.008 TL

854,24 TL

8,10 TL

*Tablodaki bedeller TL olarak belirtilmiştir.
2) Abone’nin Kampanya’dan faydalanabilmesi için, Kampanya’dan yararland›ğ› süre boyunca TTNET
Abonelik Sözleşmesi’ni ve/veya Kampanya veya Kampanya Kat›l›m Taahhütnamesi’ni herhangi bir
şekilde k›smen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda bu talep TTNET
taraf›ndan karş›lanmayacak ve Abone’ye bu konuda bilgi verilecektir. Abone’nin devir talebinde ›srar
etmesi durumunda işbu Kat›l›m Koşullar›’n›n 4.1. maddesi uygulama alan› bulacakt›r.
3) Abone’nin Kampanya’dan işbu Kat›l›m Koşullar›’n›n 4.1. ve 4.3. maddesinde say›l› olan herhangi
bir nedenle ç›kmas› durumunda şayet Ürün’e ilişkin herhangi bir taksit ödemesi yap›lmad› ise işbu
Kat›l›m Koşullar›’n›n 1. maddesinde belirtilen Rayiç Bedeli (“Rayiç Bedeli”), Abone’nin Ürün’e ilişkin
olarak ödemesini yapt›ğ› taksitler söz konusu ise bu durumda Rayiç Bedeli’nden ödemesi yap›lan
taksit bedellerinin ç›kar›lmas›yla elde edilen tutar nakden Abone’den tahsil edilecektir.
4) 4.1 Abone’nin, Kampanya kapsam›ndan ç›kt›ğ› ve dolay›s›yla Rayiç Bedeli al›nacak haller şöyledir:
Abone’nin Kampanya’dan ç›kma talebinde bulunmas› bu hizmetlerine ilişkin ad›na tahakkuk eden
ücretleri ödememesi veya işbu Kat›l›m Koşullar›’n›n 10. maddesi hükmünde belirtilen koşullar›n
gerçekleşmesi şart›yla Ürün’e ilişkin taksitleri ödememesi, hatt›n› devretmesi, TTNET Abonelik
Sözleşmesi’ni feshetmesi veya Abonelik Sözleşmesi’nin TTNET taraf›ndan feshedilmesi işbu Samsung
Google Nexus 10 Kampanyas› Kat›l›m Koşullar›’n›n ve Kampanya Kat›l›m Taahhütnamesi’nin
hükümlerini yerine getirmemesi ya da bu hükümlere ayk›r› hareket etmesi, hatt›n kapat›lmas›/iptali
gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanya ve/veya TTNET aboneliğinin herhangi bir nedenle
seçimine göre 24 (yirmidört) ayl›k süreden önce sona ermesi durumunda; Taahhütname’nin Abone
taraf›ndan imzaland›ğ› tarihten itibaren taahhüde ayk›r›l›ğ›n oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan
indirim, cihaz veya diğer faydalar›n bedellerinin tahsil edilmemiş k›sm›n›n toplam› Abone’den tahsil
edilecektir. Ancak aboneden taahhüt kapsam›nda tahsil edileceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz
tahakkuk etmemiş k›sm›n›n toplam›, bu tutardan düşük olmas› halinde düşük olan tutar aboneden tahsil
edilecektir. Ek olarak, varsa bağlant› ücretinin, (varsa kurulum ücretinin) ve taksitli sat›lan cihaz /servis /
ürünlerin kalan taksitlerinin toplam› ayr›ca tahsil edilir.
4.2. Abone, Kampanya’dan vazgeçme, TTNET aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya
kapsam›ndan ç›kmas›na yönelik her türlü irade beyan›n› ve ilgili her türlü talebini yaz›l›
olarak TTNET’e iletmekle yükümlüdür.
4.3. Abone, Kampanya çerçevesinde TTNET’ten ald›ğ› ‹nternet hizmetine ilişkin aboneliğinin başka yere
naklini talep edebilir. Nakil s›ras›nda ‹nternet hizmetinin teknik imkans›zl›klar 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. Tüm nakil
taleplerinde Abone’nin ikametgah belgesini nakil talebi ile birlikte TTNET’e ibraz etmesi
gerekmektedir.
5) Abone’nin TTNET ile imzalam›ş olduğu Abonelik Sözleşmesi’nin ve Eklerinin bütün hükümleri, işbu
Kampanya Kat›l›m Koşullar› ve Taahhütnamesi’nde hüküm bulunmayan hallerde veya TTNET ile Abone
aras›ndaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazl›klar için öncelikle uygulama alan› bulur.
6) TTNET, resmi ve adli makamlar›n müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya şartlar›nda
yap›lan değişikliklerden veya Kampanya’n›n herhangi bir nedenle süresinden önce kald›r›lmas›ndan dolay›
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, TTNET taraf›ndan “www.ttnet.com.tr” resmi
internet sitesi üzerinden veya benzeri yollarla Abone’lerine duyurulur. Bu durumda, Abone, TTNET
taraf›ndan bu yolla yap›lan duyurulardan bilgisi olmad›ğ› yönünde bir itirazda veya bu
nedenle hak talebinde bulunamaz.
7) Kampanya dahilinde verilen Ürün’de Abonenin kullan›m›ndan kaynaklanan ar›zalardan, TTNET sorumlu

değildir. Ar›za oluşmas› durumunda veya Ürün’le ilgili talep ve şikayetlerde Ürün’ün yetkili teknik servisleri
taraf›ndan Ürün’le ilgili garanti kapsam› dahilindeki işlemler yap›lacakt›r. Ar›za durumunda ve Ürün ile ilgili
talep ve şikayetlerde Abone taraf›ndan irtibata geçilmesi gereken kurum, cihaz›n garanti belgesinde
bildirilmiştir.
8) TTNET, Ürün’e ilişkin taksitlerden birbirini takip eden en az iki taksitin Abone taraf›ndan
ödenmemesi halinde abone’ye kalan borçlar›n› ödemesi için bir hafta süre vererek
muacceliyet uyar›s›nda bulunmas› koşuluyla kalan borcun tamam›n›n ifas›n› talep etme ve
bu sebeple Abone’yi Kampanya’dan ç›karma hakk›n› sakl› tutmaktad›r. Söz konusu
koşullar›n oluşmas› durumunda TTNET’in bu hakk›n› kullanmam›ş olmas›, bu hakk›ndan
feragat ettiği anlam›na gelmeyeceği gibi, daha sonra oluşan taksitlerin ödenmemesi
durumlar› için de emsal teşkil etmeyecektir.
9) Daha önce TTNET’in düzenlediği bilgisayar ya da cihaz kampanyalar›ndan yararlanan
ve halihaz›rda ödemeleri devam eden aboneler bu Kampanya’dan yararlanamaz.
10) Kampanya stoklarla s›n›rl›d›r. Stoklarda Ürün’ün tükenmesi nedeniyle Abone talebinin
karş›lanmamas›ndan dolay› TTNET hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KAMPANYA KATILIM TAAHHÜTNAMES‹
TTNET taraf›ndan düzenlenen Kampanya kapsam›nda, yukar›da yer alan Kampanya
Kat›l›m Koşullar›’n›n 1. maddesinde detaylar› belirtilen, aşağ›da Marka/Model seçimini
yapt›ğ›m ..…………………………...... Seri numaral› Ürün’ü, Kampanya Kat›l›m Koşullar› ve
Kampanya Kat›l›m Taahhütnamesi’ni kabul ederek ………….………….. tarihinde sağlam ve
eksiksiz teslim ald›ğ›m› belirtirim.
SAMSUNG GOOGLE NEXUS 10
TTNET’in …........................ hizmet numaral› .................... türünde ‹nternet Erişim Hizmeti
abonesi olarak, yukar›da belirtilen Kampanya Kat›l›m Koşullar›’n› okuduğumu, ayr›ca bilgi
ald›ğ›m›, anlad›ğ›m› ve aynen kabul ettiğimi, seçmiş olduğum tablet modeli üzerinden
Kampanya’dan
faydalanacağ›m›,
işbu
Kampanya
Kat›l›m
Taahhütnamesi’ni
(“Taahhütname”) imzalad›ğ›m tarihten itibaren
24 (yirmi dört) ay
boyunca TTNET abonesi olarak kalacağ›m›, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali
ve TTNET abonelik iptalinden doğacak ödemeleri ilk talepte, nakten, defaten, herhangi bir
hüküm ihdas›na gerek kalmaks›z›n TTNET’e ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan
ve taahhüt ederim.
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