HIZLI MODEM KAMPANYASI
KATILIM FORMU
Mevcut bireysel aboneler "Ücretsiz Hızlı Modem Kampanyasına" katılabilecek ve 24(yirmi
dört) ay internet aboneliklerine devam etmeleri halinde ücretsiz VDSL modem
alabileceklerdir.
Kampanya kapsamında bireysel Aboneler, her bir internet aboneliği üzerine sadece 1 (bir)
adet modem için talepte bulunabilir.
1. Ürünün rayiç bedeli 240 TL olup, 24 ay internet hizmetini almaya devam eden abonelerden
Hızlı Modem Kampanyası kapsamında aylık taksit bedeli olan 10 TL alınmayacaktır.
MODEM

KAMPANYA
SÜRESİ

AYLIK
ÜCRET

VDSL Modem

24 ay

10 TL

İNDİRİM
BEDELİ

10 TL

Fiyatlara %18 KDV dahildir.
2. Abone, Abonelik Sözleşmesi’ni ve/veya Kampanya veya Kampanya Katılım Formunu
herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devredemez, devri durumunda
işbu kampanya koşullarını ihlal etmiş sayılacak ve kalan kampanya süresi kadar cihaz
taksitleri yansıtılacaktır.
3. Abone’nin Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması, hizmete ilişkin ödeme
yükümlülüklerini yerine getirmemesi, nakil nedeniyle internet hizmetini alamadığı
gerekçesiyle aboneliğini iptal etmesi, hattını devretmesi, Abonelik Sözleşmesi’ni feshetmesi
veya Abonelik Sözleşmesi’nin TTNET A.Ş.(“İŞLETMECİ”) tarafından feshedilmesi, işbu Hızlı
Modem Kampanyası Katılım Koşulları’nın ve Kampanya Katılım Formu’nun hükümlerini
yerine getirmemesi ya da bu hükümlere aykırı hareket etmesi, hattın kapatılması /iptali gibi
nedenler başta olmak üzere, Kampanya ve/veya internet aboneliğinin herhangi bir nedenle
24 aylık kampanya süresinden önce sona ermesi durumunda; aylık vergiler dahil 10 TL olmak
üzere toplam kalan kampanya süresi kadar cihaz taksitleri Abone’den tahsil edilecektir.
4. Abone, kampanya çerçevesinde internet hizmetine ilişkin aboneliğinin başka yere naklini
talep edebilir. Nakil sırasında internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin
hizmetin naklini istediği yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle Abone’nin aboneliğini
iptal ettirmek istemesi durumunda Abone’nin kampanyadan yararlanmaya devam etmesi
söz konusu olamaz.
5. Abone’nin imzalamış olduğu Abonelik Sözleşmesi’nin bütün hükümleri, işbu kampanya
katılım koşulları ve formunda hüküm bulunmayan hallerde veya İŞLETMECİ ile Abone
arasındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için öncelikle uygulama alanı
bulur.
6. Kampanya’dan kaynaklanan damga vergisi abone tarafından karşılanacak olup,
sadece bir defaya mahsus olmak üzere abonenin ilk faturasına yansıtılacaktır.
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7. İŞLETMECİ, resmi ve adli makamların müdahelesi 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, İŞLETMECİ tarafından www.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden
veya benzeri yollarla abonelerine duyurulur. Bu durumda Abone, İŞLETMECİ tarafından bu
yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda veya bu nedenle hak
talebinde bulunamaz.
8. Kampanya dahilinde ücretsiz olarak verilen ürünün üretici firması tarafından düzenlenen
garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti
kapsamındaki talepler öncelikle ürünün yetkili teknik servislere yapılacaktır. Yetkili servisler
ürünün garanti belgesinde bildirilmiştir.
9. Kampanya kapsamında verilecek modemler stoklarda yer alan markalara sınırlıdır.
Kampanya kapsamında verilecek ürünlerin markası İŞLETMECİ tarafından stok durumuna
göre belirlenecektir. Stoklarda ürünün tükenmesi nedeniyle abone talebinin
karşılanmamasından dolayı İŞLETMECİ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
10. Kampanyadan faydalanan aboneler HAZIRNET paketine geçemeyecek, hat dondurma
işlemi yapamayacaklardır.
TAAHHÜTNAME
Kampanya kapsamında yukarıda yer alan kampanya koşullarını ………………………………………… seri
numaralı VDSL modemin kampanya katılım koşulları ve kampanya katılım Formu’nu kabul
ederek ………………………………………..tarihinde teslim aldığımı belirtirim.
24 ay boyunca internet hizmeti almaya devam edeceğimi, işbu formda belirtilen kampanya
iptali ve abonelik iptalinden doğacak ödemeleri ilk talepte, nakten defaten , herhangi bir
hüküm ihdasına gerek kalmaksızın İŞLETMECİ’YE ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul,
beyan ve taahhüt ederim.
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