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TTNET 3’LÜ PAKET KAMPANYASI
12 AYLIK ABONELİK TAAHÜTNAMESİ
ABONELİK TÜRÜ
Yeni Abone (Sabit hat aboneliği olan veya olmayan yeni müşteri)
Mevcut Abone

TERCİH EDİLEN TTNET 3’LÜ PAKET KAMPANYASI
İnternet + TTNET Alo
İnternet + TTNET Alo + Tivibu Ev

TTNET 3’LÜ PAKET KAMPANYASI PAKETİNE DAHİL TERCİH EDİLEN HİZMET TARİFELERİ:
İnternet
Televizyon
Telefon
ABONENİN TERCİH ETTİĞİ HİZMETLER İÇİN İLGİLİ HİZMETE AİT TABLOLARDAN PAKET SEÇİMİNİ YAPINIZ.

PAKETE DAHİL HİZMETLER
İNTERNET PAKETLERİ

TTNET 3’LÜ PAKET
KAMPANYASI TARİFESİ
(AYLIK ÖDENECEK ÜCRET)

İNDİRİM TUTARI

TTNET FİBERNET LİMİTSİZ (20 Mbps’ye kadar)

25,10 TL X 12 ay

39,90 TL X 12 ay

FİBERNET LİMİTSİZ (20 Mbps’ye kadar)

25,10 TL X 12 ay

39,90 TL X 12 ay

HİPERNETLİMİTSİZ (20 Mbps'ye kadar / limitsiz)

25,10 TL X 12 ay

39,90 TL X 12 ay

NETLİMİTSİZ (8 Mbps'ye kadar / limitsiz)

25,10 TL X 12 ay

33,90 TL X 12 ay

Fiyatlara %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

Yukarıdaki tabloda yer alan indirimli aylık ücretler tabloda belirtilen süre boyunca geçerli olup, bu
sürenin bittiği tarihten itibaren yürürlükteki TTNET internet tarifesi uygulanacaktır. Paket standart
tarifesi, güncel tarife bilgisi olup, iş bu tarifenin TTNET tarafından değiştirilme hakkı saklıdır.
TTNET FİBERNET LİMİTSİZ, FİBERNET LİMİTSİZ, HİPERNET LİMİTSİZ paketlerinde abone, İnternet hattının bulunduğu
yerdeki 20 Mbps'ye kadar destekleyen hızı; NETLİMİTSİZ (8 Mbps’ye kadar) paketinde 8 Mbps'ye kadar destekleyen hızı
kullanacak olup, bu hız bağlanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir. Abonenin ay içerisindeki veri kullanımı (download)
adil kullanım noktasını aştığında (adil kullanım noktaları: TTNET FİBERNET LİMİTSİZ, FİBERNET LİMİTSİZ,
HİPERNET LİMİTSİZ, NETLİMİTSİZ için 50GB’dir) internet kullanım hızı TTNET FİBERNET LİMİTSİZ, FİBERNET
LİMİTSİZ HİPERNET LİMİTSİZ ve NETLİMİTSİZ için 3 Mbps olacak şekilde düşürülecektir. Takip edilen aya
girildiğinde. Abone internet hizmetinden mevcut erişim hızıyla tekrar yararlanabilecektir. Bulunulan ay içinde belirtilen
adil kullanım noktasının aşılmaması durumunda erişim hızında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Yeni aboneliklerde bağlantı ücreti 12 ay boyunca 2,5 TL taksitle TTNET faturasına yansıtılır. Ücretlere
%18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

TTNET 3’LÜ PAKET
KAMPANYASI TARİFESİ
(AYLIK ÖDENECEK ÜCRET)

İNDİRİM TUTARI

Ücretsiz x 12 ay

9,90 TLx 12 ay

Maxi Paket + Sinema TV Kanalları

10 TLx 12 ay

9,90 TLx 12 ay

Maxi Plus Paket

20 TLx 12 ay

9,90 TLx 12 ay

Maxi Plus Paket + Sinema TV Kanalları

30 TLx 12 ay

9,90 TLx 12 ay

TİVİBU EV PAKETLERİ
Maxi Paket

Fiyatlara %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir.

Aşağıdaki tabloda yer verilen TTNET Alo Paketleri’nde müşteri aylık sabit ücret ve dahil olacağı
TTNET Alo paketinin ücretini ödeyecektir. Detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
PAKETE DAHİL HİZMETLER
TTNET Alo PAKETLERİ

TTNET 3’LÜ PAKET
KAMPANYASI TARİFESİ
(AYLIK ÖDENECEK ÜCRET)

İNDİRİM TUTARI

-

-

TTNET Alo 100

6,90 TLx 12 ay

2,10 TLx 12 ay

TTNET Alo 250

15,90 TLx 12 ay

2,10 TLx 12 ay

TTNET Alo 500

29,90 TLx 12 ay

4,10 TLx 12 ay

TTNET Alo 1000

42,90 TLx 12 ay

5,10 TLx 12 ay

TTNET Alo Limitsiz

33,90 TLx 12 ay

4,10 TLx 12 ay

TTNET Alo Konuştukça Öde*

Fiyatlara %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir.
*TTNET Alo Konuştukça Öde paketi, ücretsiz dakika içermeyen, aranılan yöne ve konuşulan süreye bağlı
olarak ücretlendirilen pakettir. Şehir içi, şehirlerarası, GSM ve uluslararası kademe 1 sabit telefon yönleri için
ücretlendirme 0,10 TL/dk’dır.

TTNET Alo Bağlantı ücreti (peşin 14TL): Sabit telefon hattı olmayan Abonelerin başvurularında bir defaya
mahsus alınır; TTNET Alo Geçiş ücreti (peşin 10TL): TürkTelekom Sabit telefon hattı olan Abonelerin
başvurularında bir defaya mahsus alınır.
TTNET Alo AYLIK SABİT ÜCRET

TTNET 3’LÜ PAKET KAMPANYASI TARİFESİ

İNDİRİM TUTARI

13,90 TLx 12 ay

1,10 TLx 12 ay

TTNET Alo Aylık Sabit Ücret

Fiyatlara %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir.

TTNET Alo paket fiyatlarına ayrıca TTNET Alo Aylık Sabit Ücreti dahil edilerek TTNET faturasına yansıtılacaktır.
TTNET 3’LÜ PAKET KAMPANYA Paketleri kapsamında 12 ay taahhüt süresi boyunca bu ücret yukarıdaki
tabloda belirtildiği üzere aylık 13,90 TL'dir. Taahhüt süresi bitince yürürlükteki tarife ücretinden faturalandırılır.
iş bu tarifenin TTNET tarafından değiştirilme hakkı saklıdır.

0120120800404

PAKETE DAHİL HİZMETLER

0120120800404

1. TTNET 3’lü Paket Kampanyası’ndan,
• Yeni bireysel Aboneler
• Mevcut Aboneler
yukarıda tablolarda belirtilmiş olan TTNET İnternet paketlerine geçmek, 12 ay boyunca TTNET İnternet Abonesi
olma taahhüdünde bulunmak kaydıyla yararlanabileceklerdir.
Herhangi bir cihaz/BİSİKLET vb. kampanyasından yararlanmakta olan mevcut aboneler bu kampanyadan
yararlanamazlar.
2. Her bir abonelik türü için ayrı ayrı olmak üzere; Abone tarafından, yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen
tarifelerden birinin seçilerek “TTNET Abonelik Sözleşmesi”nin ve “TTNET ADSL/VDSL2/YALIN/Fiber İnternet Eki”
ile Abonenin yukarıda yer alan paket tercihine göre TTNET Alo Hizmeti’ne ilişkin STH Eki ve/veya Tivibu Ev
Hizmeti’ne ilişkin “Abonelik Sözleşmesi IPTV Eki”nin İmzalanması suretiyle 12 (oniki) ay boyunca iş bu
kampanyada belirtilen TTNET hizmetlerine Abone olma taahhüdünde bulunulması ve bu taahhüde uygun
davranılması koşuluyla,
12 ay süresince yukarıda seçilmiş olan TTNET hizmetlerine ait tarife paketlerinin indirimli aylık
ücreti alınacak ve indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki TTNET internet, TTNET Alo,
Tivibu Ev mevcut tarifesinden ücretlendirilecektir.
Seçilen paketteki hizmetler için belirlenmiş kampanya fiyatına göre faturalandırmaya ilk fatura
dönemiyle başlanacaktır. Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret,
seçilen hizmetlere ait paketler için belirtilen indirimli tarifeden hesaplanarak fatura edilecektir.
Abone 12 (oniki) aylık taahhhüt dönemi zarfında, indirim süresi boyunca her bir hizmet için
kampanyaya dahil olmayan hizmet/paketlere geçemeyecektir, aksi takdirde, kampanya iptali ve
taahhüt ihlali olarak değerlendirilecektir.
Abone, teknik olarak mümkün olması halinde kampanya kapsamındaki taahhüt süresi boyunca
kampanyaya dahil olan her bir hizmet için aylık yürürlükteki ücreti daha yüksek pakete/paketlere
geçiş yapma hakkına sahiptir. Belirtilen durumların haricinde yapılan değişiklikler kampanya
iptali ve taahhüt ihlali olarak değerlendirilecektir. İşbu Kampanya Taahhütnamesi'nden kaynaklanan
damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere Abonenin ilk faturasına yansıtılacaktır.
3. Abone, TTNET'den edindiği internet hizmetine ilişkin Abonelik Sözleşmesi ve ekleri ile işbu taahhütnameden
kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, TTNET'in izni dahilinde üçüncü kişiye devredebilecektir.
4. Televizyon hizmeti için gerekli modem ve Tivibu Ev kurulum seti mülkiyeti TTNET'e ait olup Abonelik
müddetince ücretsiz kullanım hakkı sunulmaktadır. Müşterinin modemi bulunmadığı durumlarda kampanya
kapsamında bir adet kablosuz ADSL/VDSL modem ücretsiz temin edilmektedir. Abonenin, işbu kampanya
ile TTNET internet paketleri kapsamında verilen modemler ve Tivibu Ev kurulum cihazlarının
markasını seçme hakkı bulunmamaktadır. Kampanya kapsamında verilecek modemler, stoklarda
yer alan markalarla sınırlıdır.
5. TTNET tarafından İnternet hizmetinin ve/veya TTNET Alo ve/veya Tivibu Ev hizmetinin teknik imkansızlıklar
nedeniyle Abone'nin hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda hizmetin verilemediği
süre müddetince işbu kampanya nedeniyle indirimli süre dahilinde Aboneye sunulan ancak yararlanamadığı
hizmetlerin kullanım ücretinde yapılan indirimlerin toplamı Aboneden tahsil edilmeyecektir.
Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık süre tamamen dolmadan önce; dahil
olduğu kampanyanın abone tarafından ihlali; her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi halinde
iptal zamanına kadar geçen dönem içindeki tüm indirimlerin toplamı ve Tivibu Ev kurulum ücreti
(vergiler dahil 40 TL) Abonenin sonraki faturasına yansıtılır.
Ayrıca TTNET İnternet Aboneliğinin iptali veya TTNET Aboneliği iptal edilmeksizin Tivibu Ev
Aboneliğinin iptal edilmesi suretiyle işbu taahhüdün ihlali halinde iptal başvurusu esnasında
Abone, Tivibu Ev kurulum cihazlarını (alıcı, modem, bağlantı kablosu ve kumanda) TTNET’e
hasarsız ve çalışır vaziyette iade etmek zorundadır. Aksi halde cihaz bedelleri ((IPTV modem için
110 TL (KDV Dahil), alıcı için 185 TL (KDV Dahil), bağlantı kablosu için 20 TL (KDV Dahil), kumanda
için 15 TL (KDV Dahil), varsa kampanya kapsamında temin edilen ADSL modem bedeli için
125 TL (KDV Dahil), varsa kampanya kapsamında temin edilen VDSL modem bedeli için 200 TL
(KDV Dahil) TTNET tarafından, Abone'ye faturalandırılmak suretiyle Abone'den tahsil edilecektir.
6. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde TTNET'ten edindiği internet (ADSL, VDSL, HİPERNET, Fiber),
telefon (TTNET Alo) ve televizyon (Tivibu Ev) hizmetini Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik
imkanlar ve altyapının uygunluğu çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini
talep edebilme hakkına sahiptir. Ancak, telefon ve/veya televizyon hizmetlerinin nakli internet hizmetinin nakli
halinde mümkündür.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen ve seçmiş olduğum paket ve tarife koşullarını okuduğumu, anladığımı ve aynen kabul
ettiğimi; hizmet almaya başladığım tarihi takip eden aydan itibaren 12 (oniki) ay boyunca işbu taahhütname
kapsamında almakta olduğum TTNET hizmetlerinin abonesi olarak kalacağımı, imzalamış olduğum TTNET
Abonelik Sözleşmesi ve Eklerinde yer alan tüm yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak yerine
getireceğimi, 12 (oniki) aylık taahhüt süremin sona ermesinden önce başka bir kampanya için taahhütname
imzalamak suretiyle ya da her ne sebeple olursa olsun taahhüdümü ihlal veya süresinden önce iptal
etmem halinde ve/veya aboneliğimin 12 (oniki) aylık süre tamamen dolmadan önce; TTNET Abonelik
Sözleşmesi ve eklerinde yer alan hükümler gereği TTNET tarafından; veya her ne sebeple olursa tarafımdan
iptal edilmesi halinde, işbu Taahhütnameyi imzalandığım tarihten itibaren iptal zamanına kadar geçen
dönem içindeki sağlanan tüm indirimlerin toplamı, Tivibu Ev kurulum ücreti (vergiler dahil 40 TL), (varsa)
ödenmemiş bağlantı ücreti taksitleri, (varsa) geriye dönük internet ve aldığım ek hizmetlere (Tivibu
Ev/TTNET Alo) ilişkin kullanım ücretleri, (varsa) ödenmemiş TTNET Alo bağlantı ücreti, (varsa) tarifede
yer alan diğer kullanımlara ait borçları ilk talepte, nakten, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek
kalmaksızın TTNET’e ödemeyi; ayrıca, Tivibu Ev Aboneliğimin gerek taahhüdü ihlal etmem gerekse TTNET
aboneliğimin sona ermesi nedenleriyle iptal edilmesi halinde iptal başvurusu esnasında Tivibu Ev kurulum
cihazlarını (alıcı, modem, bağlantı kablosu ve kumanda) TTNET’e hasarsız iade etmeyi veya cihaz bedellerini
((modem için 110 TL (KDV Dahil), alıcı için 185 TL (KDV Dahil), bağlantı kablosu için 20 TL (KDV Dahil),
kumanda için 15 TL (KDV Dahil), varsa kampanya kapsamında temin edilen ADSL modem bedeli için
125 TL (KDV Dahil), varsa kampanya kapsamında temin edilen VDSL modem bedeli için 200 TL (KDV
Dahil)) ilk talepte, nakten, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın TTNETe ödemeyi
gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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TTNET ANON‹M ŞİRKET‹ ADINA
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Abdullah Orkun Kaya
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MODEM TESL‹M TUTANA⁄I

Kampanya kapsamında 1 adet …………………………....…………........................................
…...........………………………………......................................................................marka ve
..………………………………………....……………………….............… …seri no’lu TTNET 3’lü
Paketleri uyumlu modem eksiksiz olarak teslim edilmiştir.

TESL‹MAT TAR‹H‹ :

/

/

2

0

TESL‹M ALANIN
AD
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SOYAD

:

TESL‹M EDEN‹N
AD

:

SOYAD :

TESL‹M ALAN
‹MZA

TTNET ANON‹M Ş‹RKET‹ ADINA
‹MZA

Şahin Şen

Abdullah Orkun Kaya
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