TiViBU UYDU EKiPMAN KURULUMU,EKiPMAN EĞiTiM FORMU VE
EKiPMAN TESLiM TUTANAĞI
UYDU HİZMET NO :
ABONE ADRESİ

:

CEP TELEFONU

:

E-POSTA

:
@

Kurulumu yapılan;
Marka

Model

Seri No

Cihaz Bedeli

Smart Card

40 TL

Tivibu
Uydu Alıcısı

220 TL

Kablolar

20 TL

Kumanda

15 TL

Abone, işbu Tivibu Uydu Ekipman Kurulumu, Ekipman Eğitim Formu ve Ekipman Teslim
Tutanağı ile kendisine teslim edilen ekipmanı, söz konusu ekipman ile birlikte kendisine
teslim edilecek talimatlara uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür.
Abone, ekipman ile ilgili arıza, hasar ve her türlü talep/şikayetler ile ilgili abonelik
sözleşmesinde yer alan abone müşteri kanalları aracılığıyla başvuruda bulunabilecektir.
Başvuru sonucunda, ekipmanın arıza ve giderilebilir veya arızalı, hasarlı ekipmanın yenisi
ile değiştirilmesine karar verilebilir. Ekipmanın kullanımı ile oluşacak Abone’den
kaynaklanan ve garanti kapsamında olmayan arıza ve hasarlardan abone sorumludur.
İşletmeci’den aldığım hizmet kapsamında yukarıda belirtilen şekilde ve belirlenen
koşullar dahilinde kurulumu gerçekleştirilen ve bu form ile tarafıma teslim edilen
ekipmanı, abonelik sözleşmesi kapsamındaki hizmete uygun olarak kullanmayı 3. kişilere
herhangi bir şekilde kullandırmamayı, devretmemeyi ve herhangi bir nedenle talep
edilmesi durumunda iade etmeyi, haciz ve iflas hallerinde tarafıma teslim edilen
ekipmanın İşletmeci’ye ait olduğunu beyan etmeyi, aboneliğimin sona ermesi ve/veya
abonelik sözleşmesinin herhangi bir sebeple feshi durumunda yukarıdaki özellikleri
belirtilen ve mülkiyeti İşletmeci’ye ait olan ekipmanı hasarsız ve çalışır durumda yazılı
fesih başvurum esnasında veya en geç yazılı fesih başvurumdan itibaren 7 gün içinde
Türk Telekom ofis ya da bayilerine iade etmeyi veya herhangi bir şekilde kaybolan veya
kullanıcının kusuru ile arızalanan ekipman için rayiç bedeli üzerinden fatura edilecek
tutarı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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Aşağıdaki Dış Kurulum Ekipman/Hizmet Abone’nin ihtiyacı/talebi üzerine anlaşmalı kurulum
firması tarafından ücret mukabili sağlanacaktır.

Dış Kurulum İşçilik

60 TL

5 TL X 12 AY

Dış Kurulum Ekipmanı

65 TL

6 TL X 12 AY

Diğer

....... TL

İşletmeci’den talep ettiğim ve teslim aldığım yukarıda belirttiğim ekipman/hizmetin bedelinin
faturama seçtiğim ödeme şekli ile yansıtılmasını kabul ediyorum. Teslim aldığım
ekipman/hizmeti üretici firmanın kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uygun şekilde
kullanmakla yükümlü olduğumu, üretici ve/veya tedarikçi firmanın sağladığı garanti
süresince oluşan arıza ve hasarlar garanti kapsamında üretici ve/veya Tedarikçi firma’nın
Yetkili servisi tarafından karşılanacağı konusunda bilgilendirildiğimi, ekipman/hizmetteki
arıza veya ekipman/hizmetle ilgili her türlü talep/şikayetler durumunda üretici firmaya
ve/veya Tedarikçi Firma’nın yetkili servislerine başvuracağıma veya çağrı merkezine
ulaşacağımı; (Taksitli ödeme opsiyonunun seçilmesi halinde) ekipman/hizmete ilişkin taksit
bedellerinin tamamını ödemeden herhangi bir sebeple aboneliğimin sona ermesi halinde,
faturama tek seferde yansıtılacak olan bakiye taksit tutarlarının tamamını tek seferde
ödeyeceğimi; kabul, beyan ve taahhüt ederim.
ABONENİN
ADI

:

SOYADI :
TARİH

:

HİZMETİ VEREN PERSONELİN
ADI

:

SOYADI :
FİRMA HİZMET NOKTASI:
ABONE İMZA
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