ŞAHANE İKİLİ KAMPANYASI
24 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ
BAĞLANTI TÜRÜ
İNTERNET HİZMET NO

İnternet
:

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO :
TALEP EDİLEN LOKASYONDA ALTYAPI

Var**

Yok*

Dijital Paket Faydası
Kampanya’dan yararlanmak istemem halinde Kampanya kapsamında 24 aylık taahhüt karşılığında tercih
ettiğim internet paketinin Bağlantı Hızına göre belirlenen 9.Madde de kapsamı belirtilen ücretsiz Dijital Paket
faydasının tarafıma tanımlanacağı konusunda bilgilendirildim.
KAMPANYA KAPSAMINDA TERCİH ETTİĞİNİZ İNTERNET VE ALO PAKET HİZMETİ İÇİN AŞAĞIDAKİ
TABLOLARDAN PAKET SEÇİMİ YAPINIZ.
TTNET A.Ş.’nin (İŞLETMECİ) Şahane İkili Kampanyası’ndan (“Kampanya”) 24 (yirmidört) aylık
Taahhüt Süresi (“Taahhüt Süresi”) boyunca evde İnternet Abonesi olma taahhüdünde bulunan
yeni Bireysel Aboneler aşağıdaki internet paketlerden birini seçerek faydalanabilecektir.
*Hizmetin talep edildiği lokasyonda işbu taahhütnamenin imzalandığı tarihte altyapı
bulunmamaktadır. Altyapının tesis edilmesi belirli bir zaman alabilecektir. Abone tercih ettiği
paketin desteklediği maksimum bağlantı hızı aynı kalmak kaydıyla, Fibernet (Eve kadar Fiber),
Fibernet (Binaya Kadar Fiber), Hipernet (VDSL İnternet), İnternet (DSL İnternet) altyapı türlerinden
birini veya bir kaçını aşağıdaki Tabloda işaretleyebilir.
İşbu taahhütname hükümleri ancak abonenin işaretlediği altyapı türünün/türlerinin hizmetin talep
edildiği lokasyonda tesis edilmesi ve abonenin kampanya başvurusunu iptal etmemesi halinde
geçerli olacaktır. Bu durumda 24 aylık taahhüt süresi kuruluma müteakip ilk faturalama tarihi
itibariyle başlayacaktır.
Altyapının bulunmadığı lokasyonlara hangi altyapının tesis edileceği,TTNET A.Ş.’nin (“İşletmeci”)
ulusal yatırım planı kapsamında belirlenmekte olup, İşletmeci hizmetin talep edildiği lokasyon
açısından Abone’nin işaretlediği altyapı türü/türlerinin mutlak surette kurulacağı garantisini
vermemektedir.
Abonenin paket tercihi ile beraber belirtilen alt yapı türlerinden sadece bir tanesini işaretlemesi
sadece bu altyapı türünde hizmet almak istediğini gösterecektir. Abonenin tek bir altyapı türü
işaretlediği durumda, bu alt yapı kurulmadan işbu Taahhütname geçerli olmayacaktır.
Abone’nin işaretletmediği bir başka alt yapı türünün hizmet talep edilen lokasyonda kurulması
halinde Abone’ye bilgi verilerek Abone’nin Kampanya başvurusu işleme alınmayacaktır.
Abonenin birden fazla altyapı türünü işaretlediği durumda, tablodaki sıralamaya (Fibernet (Eve
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kadar Fiber), Fibernet (Binaya Kadar Fiber), Hipernet (VDSL İnternet), İnternet (DSL İnternet))
göre kurulum yapılacaktır. Hangi alt yapı türü tesis edilecek ise Abone’ye bilgi verilecek ve işbu
taahhütname abone tercihine uygun olarak geçerli hale gelecektir.
** Hizmetin talep edildiği lokasyonda, sistemlerde altyapının var olarak görüntülendiği
durumlarda da abone tercih ettiği paketin desteklediği maksimum bağlantı hızı aynı kalmak
kaydıyla, Fibernet (Eve kadar Fiber), Fibernet (Binaya Kadar Fiber), Hipernet (VDSL İnternet),
İnternet (DSL İnternet) altyapı türlerinden birini veya bir kaçını aşağıdaki Tabloda işaretleyebilir.
Altyapının var olarak görüntülendiği sistem kaydı ile fiili durum arasında fark bulunan ve abone
tarafından tabloda altyapı türü/türleri işaretlenen hallerde yukarıdaki açıklamalar geçerli
olacaktır.
Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri
Tercih
Edilen Baglantı Hızı*
Paket

12Mbps'e kadar

16Mbps'e kadar

24Mbps'e kadar

35Mbps'e kadar

50Mbps'e kadar

100Mbps'e kadar

Aylık Kullanım
Miktarı

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Altyapı Hizmet
Türü (+)

Aylık
Tarife
Fiyatı

Aylık
İndirim
Bedeli**

Aylık
Kampanyalı
Fiyat***

Kampanya
Süresi

Fibernet (Eve Kadar Fiber)

₺254

₺189,10

₺64,90

24 Ay

Fibernet (Binaya Kadar Fiber)

₺254

₺189,10

₺64,90

24 Ay

Hipernet (VDSL İnternet)

₺254

₺189,10

₺64,90

24 Ay

İnternet (DSL İnternet)

₺254

₺189,10

₺64,90

24 Ay

Fibernet (Eve Kadar Fiber)

₺255

₺182,10

₺72,90

24 Ay

Fibernet (Binaya Kadar Fiber)

₺255

₺182,10

₺72,90

24 Ay

Hipernet (VDSL İnternet)

₺255

₺182,10

₺72,90

24 Ay

İnternet (DSL İnternet)

₺255

₺182,10

₺72,90

24 Ay

Fibernet (Eve Kadar Fiber)

₺270

₺189,10

₺80,90

24 Ay

Fibernet (Binaya Kadar Fiber)

₺270

₺189,10

₺80,90

24 Ay

Hipernet (VDSL İnternet)

₺270

₺189,10

₺80,90

24 Ay

Fibernet (Eve Kadar Fiber)

₺290

₺199,10

₺90,90

24 Ay

Fibernet (Binaya Kadar Fiber)

₺290

₺199,10

₺90,90

24 Ay

Hipernet (VDSL İnternet)

₺290

₺199,10

₺90,90

24 Ay

Fibernet (Eve Kadar Fiber)

₺310

₺205,10

₺104,90

24 Ay

Fibernet (Binaya Kadar Fiber)

₺310

₺205,10

₺104,90

24 Ay

Hipernet (VDSL İnternet)

₺310

₺205,10

₺104,90

24 Ay

Fibernet (Eve Kadar Fiber)

₺330

₺190,10

₺139,90

24 Ay

Fibernet (Binaya Kadar Fiber)

₺330

₺190,10

₺139,90

24 Ay

Hipernet (VDSL İnternet)

₺330

₺190,10

₺139,90

24 Ay

(+) Abone tercih ettiği altyapı/altyapı türlerini işaretleyecektir. Abonenin sadece bir tane kutucuğu (x)
işareti koyması halinde tek altyapı tercihi olduğu anlaşılacaktır. Altyapı türlerinde tüm tercih
kutucuklarının doldurulması zorunlu olmayıp, Abone isterse bir veya iki veya üç adet kutucuğu
işaretleyebilir.

Tabloda belirtilen fiyatlara %18 KDV ve %7,5 ÖIV dahildir.
Kampanya kapsamında sunulan İnternet Paketlerinin upload (yükleme) hızları aşağıdaki
tabloda belirtildiği şekildedir.
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Upload (Yükleme) Hızı

Download
(İndirme) Hızı

ADSL Paketler

12 Mbps'ye kadar

800 Kbps

1 Mbps

Limitsiz

16 Mbps'ye kadar

800 Kbps

2 Mbps

Limitsiz

24 Mbps'ye kadar

-

3 Mbps

Limitsiz

35 Mbps'ye kadar

-

3 Mbps

Limitsiz

50 Mbps'ye kadar

-

4 Mbps

Limitsiz

100 Mbps'ye kadar

-

4 Mbps

Limitsiz

Aylık Upload
Fiber - Hiper - VDSL Paketler Kullanım Miktarı

Kampanya Kapsamında Sunulan Alo Paketler
Kampanyalı Fiyat**
Tercih Kampanya Kapsamındaki
Edilen Telefon Tarife Paketleri
Paket

Aylık
Erişim Ücreti

Aylık
Paket Ücreti

Kampanya ile Sağlanan
İndirim Tutarı***

Tarife Fiyatı
Aylık
Erişim Ücreti

Aylık
Paket Ücreti

Aylık
Erişim Ücreti

Aylık
Paket Ücreti

ALO 100

3 TL

9 TL

6 TL

ALO 250

5 TL

18 TL

13 TL

ALO 500

12 TL

7 TL

20TL

34 TL

8 TL

27 TL

ALO 1000

12 TL

48 TL

36 TL

ALO Limitsiz

25 TL

38 TL

13 TL

*Abone, seçtiği paketin ücretlendirme tablosunda yer alan Bağlantı Hızı’na kadar destekleyen
hızı kullanacak olup bu hız bağlanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir.
**Kampanyalı Fiyat: Kampanyada sunulan internet paketinin 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi
boyunca ödenecek olan vergiler dahil aylık ücretidir.
*** İndirim Bedeli: Kampanya’da sunulan internet paketinin kampanyasız tarife ücreti (aylık) ile
kampanya kapsamındaki ücreti (aylık) arasındaki farkı göstermektedir. Yukarıdaki tabloda yer
alan kampanyalı fiyat tabloda belirtilen 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi içerisinde geçerli
olacaktır. Taahhüt Süresi bitiminde yürürlükte olan internet tarifesi, işbu Taahhütname’nin
imzalandığı tarihte yürürlükte olan kampanyasız tarife ücretlerine göre değişiklik
gösterebilecektir. Tarife bilgisi ve detayları www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.
Yukarıda kampanya kapsamında sunulan İnternet Paketleri tablosunda yer alan kampanyalı
fiyatlara İnternet Aylık Erişim Ücreti (kampanya kapsamında 24 (yirmidört) ay) taahhüt süresince
vergiler dahil aylık 20 TL (Yirmi Türk Lirası) yerine 12 TL (Oniki Türk Lirası) dahil olup;
Kampanyasız tarife fiyatına İnternet Aylık Erişim ücreti (vergiler dahil 20 TL (Yirmi Türk Lirası))
dahildir.
Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, Abone tarafından seçilen
tarifede yer alan diğer ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu değildir.
Abone 24, 35, 50 veya 100 Mbps’ye kadar FİBERNET/HİPERNET paketlerinde,
FİBERNET/HİPERNET hattının bulunduğu yerdeki destekleyen hızı kullanacak olup bu hız
bağlanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir. 24 Mbps’ye kadar FİBERNET paketlerinde
abonenin kullanmakta olduğu modemin ADSL olması durumunda hattının bulunduğu
yerdeki maksimum hızı 20 Mbps’ye kadardır.
Sabit telefon aboneliği bulunmayan mevcut internet Abonelerinin başvurularında bir defaya
mahsus olmak üzere (vergiler dahil) 12 TL (oniki Türk Lirası) Alo Paket bağlantı ücreti alınır.
Mevcut sabit telefon aboneliği olan Aboneler’den ise bir defaya mahsus 12 TL (onaltı Türk
Lirası) (vergiler dahil) Alo Paket’e geçiş ücreti alınır.
Yeni aboneliklerde alınan (KDV dahil) 264 TL (İkiyüzaltmış Türk Lirası) bağlantı ücreti, 24
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(yirmidört) aylık Taahhüt Süresi boyunca aylık 11 TL (Onbir Türk Lirası) olarak Abone’nin
hizmet faturasına yansıtılacaktır.
İşbu Kampanya kapsamında, 24 (yirmidört) Aylık Taahhüt Süresince vergiler dahil aylık 20
TL (Yirmi Türk Lirası) olan Alo Paket Aylık Sabit Ücreti aylık 8 TL (Sekiz Türk Lirası) indirimle
12 TL (Oniki Türk Lirası) olarak faturaya yansıtılacaktır. 24 (yirmi dört) aylık Taahhüt Süresi
bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.
Kampanya kapsamında (vergiler dahil) rayiç bedeli 96 TL (Doksanaltı Türk Lirası) olan Türk
Telekom / Gigaset A170 (“Cihaz”) 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi boyunca tarifeye ek
aylık 4 TL’ye (Dört Türk Lirası) sağlanacaktır. Cihaz’a ilişkin özellikler aşağıda yer almaktadır.
Taahhüt
Aylık Taksit
(Vergiler Dahil) Süresi (Ay)

Cihazın Marka Modeli
Türk Telekom/Gigaset A170/Gigaset A270 Ev Telefonu

4 TL

24 Ay

Cihaz
Rayiç Bedeli
96 TL

*Yukarıda belirtilen ücrete vergiler dahildir.
Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Cihaz’ın tükenmesi nedeniyle Abone talebinin
karşılanmamasından dolayı İŞLETMECİ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Abone’nin Kampanya’dan yararlanabilmesi için Kampanya kapsamında yukarıda tablolarda
tercih ettiği internet paketine + ALO Pakete 24 aylık Taahhüt Süresi boyunca abone olma
taahhüdünde bulunması ve Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca tarifeye ek
aylık 4 TL (Dört Türk Lirası) olarak taksitli satışı yapılan Türk Telekom Ev Telefonunu satın
alması gerekmektedir.
Kampanya kapsamında İstendiği takdirde satış anında (vergiler dahil) rayiç bedeli 250 TL
(İkiyüzelli Türk Lirası) olan Fiber Güçlü Modem (“Modem”), 24 (yirmidört) aylık Tahhüt Süresi
boyunca aylık 8 TL (Sekiz Türk Lirası) taksitle alınabilir.
Modemler
24 Ay Taksitli Fiber Güçlü Modem

Aylık Taksit
(Vergiler Dahil)

Taahhüt
Süresi (Ay)

8 TL

24 Ay

Modem
Kampanya Kapsamında
Rayiç Bedeli Sağlanan İndirim Tutarı
250 TL

58 TL

Fiber altyapısı (FTTH) olan abonelere, Fiber Güçlü Modem (HGW) üzerinden sunulmaya
devam eden internet hizmeti ücretlerine ek olarak, tüm vergiler dahil aylık 6 TL
(AltıTürkLirası) modem kullanım ücreti, Abone’nin işbu Kampanya kapsamındaki taahhüt
süresi sona erdikten sonra internet aboneliği devam ettiği sürece fatura edilecektir.
1.Abone tarafından, yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen tarifelerden birinin seçilerek işbu
Taahütname’nin imzalanması suretiyle 24 (yirmidört) ay boyunca Abone olma taahhüdünde
bulunulması, ve bu taahhüde uygun davranılması koşuluyla, yukarıda seçilmiş olan
hizmetlere ait tarife paketlerinin Kampanya kapsamındaki indirimli aylık ücreti alınacaktır.
Seçilen paketteki belirlenmiş kampanya fiyatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde
başlanacaktır. Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret,
kampanya dahilinde seçilen paketin yukarıda belirtilen indirimli hizmet tarifesinden
hesaplanarak fatura edilecektir.
2. Abone, Kampanya kapsamında taahhüdüne uygun davranması koşuluyla 12 (oniki) ay
boyunca 10.000 TL’ye kadar teminatlı Aksigorta Konut Sigortasından (“Konut Sigortası”)
ücretsiz yararlanabilecektir. Aksigorta Konut Sigortası’nın rayiç bedeli 350 TL (Üçyüzelli
Türk Lirası)’dir. Aksigorta konut sigortası dahilinde abonelerin evleri 12 (oniki) ay boyunca
yangın, sel, su baskını, dahili su, grev, lokavt, kargasalık, halk hareketleri, kötü niyetli

444 1 444 | turktelekom.com.tr

hareketler, terör, hava ve kara taşıt çarpması, yıldırım, fırtına, hırsızlık gibi durumlara karşı
sigortalanacaktır.
Ücretsiz Konut Sigortasının ana teminat konuları aşağıdaki gibidir:
Kampanya Kapsamında Sağlanacak Sigorta Teminatına İlişkin Özel Şartlar
2.1.1 YANGIN SIGORTASI TEMINATI:
Bu sigorta teminatı ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana
gelen fırtına, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar
sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır. Sigortalı mülkiyetinde bulunan bina ve
eşyalar için teminat verilmiştir. Sigortalı mülkiyetin kendisine ait olduğunu ispatlayamadığı
taktirde teminat dışı değerlendirilecektir.
2.1.2- Binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binaların
içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler,
yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan şeyler ile temeller ve istinat duvarları.
2.1.3- Bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki
heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi şeyler teminat kapsamı dışındadır. Badana, boya, duvar
kağıdı vb. dekorasyon bina kıymeti olarak kabul edilecektir.
2.2 MALIK VEYA KIRACININ KOMSULUK SORUMLULUGU:
Malik veya kiracının komşuluk sorumluluğu yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden
komsu bina ve mallarına vereceği zararları karsılar. Yangın veya infilak hasarının sirayeti
yüzünden komsulara vereceği zararlar dolayısıyla malik veya kiracının komsulara verilen
zararın ve zararın giderilmesi ile ilgili ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet
Yangın Sigortası Genel Sartları hükümlerine göre bulunacak bina ve muhteviyatın değeridir.
2.3
HIRSIZLIK SIGORTASI TEMİNATI :
Poliçe ile teminat altına alınan Konut’da hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün; kırma, delme,
yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek, araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma
veya asma suretiyle girilerek, kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla
veya anahtar uydurularak veya başka aletler veya şifre yardımı ile kilit açma suretiyle
girilerek, sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, öldürme, yaralama, zor ve
şiddet kullanma veya tehditle yapılması halinde, sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana
gelen maddi kayıp ve zararlar Olay Başına ve Poliçe süresince toplam 10.000 TL ile sınırlı
olmak kaydıyla teminat altına alınmıştır.
2.4 DAHİLİ SU :
Yangın Sigortası Genel Sartları Hükümleri saklı kalmak kaydıyla sigorta konusu bina içindeki
su depo ve sarnıçlarının, su borularının, kalorifer kazan, radyatör ve borularının, temiz veya
pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan
sebep olduğu zararlar, yağmur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen
suların çatı veya saçaktan sızması, su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya
tasması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olacağı zararlar, kapatılması
unutulan musluklardan akan suların tasmasının doğrudan sebep olacağı zararlar, donma
sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına
giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için
yapılan masraflar, yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde kanalizasyon ve fosseptik
çukurlarından geri tepen pis suların doğrudan sebep olacağı zararlar, şehir su şebekesinin
arızası nedeniyle sebep olacağı zararlar, teminata dahil edilmiştir. Belirtilen su tesisatları
devamlı kontrol edilmeli, gereken tamirat zamanında yaptırılmalı ve kıs basında dona karsı
gerekli önlemler alınmalıdır. Bina uzun süre boş bırakıldığı takdirde, su tesisatına bağlı ana
musluk kapatılmalı ve tesisat boşaltılmalıdır. Dahili su teminatı Olay Basına ve poliçe
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süresince 500 TL (Beşyüz Türk Lirası) ile sınırlıdır.
2.5 MUAFIYETLER:
Yangın hariç diğer teminatlar için her bir hasarda 200 TL (İkiyüz Türk Lirası) muafiyet
uygulanacaktır.
2.6 EK TEMINATLAR:
*Enkaz kaldırma masrafları; ilgili konutun toplam sigorta bedelinin % 5’i ile sınırlı olup, bu
tutar her hâlükârda 1.000 TL’yi (Bin Türk Lirası) aşamayacaktır.
*Komsuya karsı sorumluluk; ilgili konutun toplam sigorta bedelinin % 20’ si ile sınırlı olup, bu
tutar her hâlükârda 2.500 TL’yi (İkibinbeşyüz Türk Lirası) aşmayacaktır.
*Terörizm, 500 TL (Beşyüz Türk Lirası) ile sınırlıdır.
*Dahili su teminatı 500 TL (Beşyüz Türk Lirası) ile sınırlıdır. Bu durumda bina yasının 15
yıldan az olması ve daha önceden oluşmuş hasarların bulunmaması gerekmektedir.
3.Abone sigorta işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için kendisinden istenen bilgileri doğru ve
eksiksiz vermekle yükümlüdür, aksi halde yanlış ve hatalı bilgilendirmeden kaynaklanan tüm
sorumluluk Abone’ye ait olup, İŞLETMECİ’nin herhangi bir sorumluluğu söz konusu
olmayacaktır.
4.Kampanya’ya katılmak için onayı alınan, Abone’nin kampanyadan yararlanabilmesi için
TC Kimlik No, Mobil Iletisim no, Abone’nin Il Bilgisi, Abone’nin Ilçe Bilgisi, Abone’nin Açık
Adresi, Abone’nin Sigorta Poliçesinin Baslangıç Tarihi olağan durumda Taahhüt Süresi’nin
tamamlanacağı tarih/Taahhüt Süresi’nin tamamlanmasından önce Kampanya’dan ayrılması
durumunda Kampanya’dan ayrıldıgı tarih Aksigorta’ya bildirilecektir. Kampanya’ya katılan
Aboneler, Taahhüt Süresi boyunca işbu bent hükmünde yer alan bilgilerinin Aksigorta ile
paylasılmasını kabul etmiş sayılacaktır.
5.Kampanya kapsamında abonenin sahip olduğu sigorta nedeniyle bilgilendirme ve sigorta
teminatlarından doğan her türlü talep ve şikâyetinin muhatabı ve bu konuda her türlü
yükümlülük, sigorta teminatını veren Ak Sigorta Şirketine aittir. İŞLETMECİ’nin Kampanya
kapsamında sigorta ettiren durumunda olması hiç bir şekilde sigorta sağlayıcı, sigortacı veya
sigorta aracısı sıfatına haiz olduğu anlamına gelmeyecek ve bu şekilde yorumlanmayacaktır.
6.Abone, Ücretsiz İşyeri Sigortası ile ilgili her türü sorun ve şikayetlerini 444 27 27 numaralı
çağrı merkezine veya aşağıda açık iletişim bilgileri yer alan Sigorta Şirketi’ne iletebilecektir.
AKSİGORTA A.Ş.:
Adres: Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, No:8 Kule:1, Kat: 0-6 Ümraniye 34771 İstanbul-Türkiye
Tel: 444 27 27

e-Mail: bilgi@aksigorta.com.tr

7.Abone bu kampanyadan sadece bir kez yararlanabilecektir.
8.İşbu Kampanya taahhütnamesinin imzalanmasından doğan damga vergisi bir defaya
mahsus olmak üzere, Abonenin hizmet faturasına yansıtılacaktır.
9. Abone 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi boyunca, sadece kampanya kapsamında geçişe
açık olan paketlere, kampanyaya girişte tercih ettiği tarife paketinin ücret olarak altına inmemek
koşuluyla hız/paket değişikliği yapabilecektir. Paket değişikliği halinde elde edilen indirim bedeli
geçiş tarihinden itibaren yeni pakete göre güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde
tahsil edilecek cayma bedeli, geçiş tarihine kadar eski tarife; geçiş tarihinden sonra yeni tarife
dikkate alınarak hesaplanıp faturaya yansıtılacaktır.
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10. Abone’nin, Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca, Sigorta Şirketi’nin Konut
Sigortasına ilişkin olarak Abone adına düzenleyeceği Katılım Sertifikasını, İŞLETMECİ ile
akdettiği Abonelik Sözleşmelerini/Hizmet Formları’nı ve/veya Kampanya kapsamında
imzalayacağı Taahhütname’yi herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye
devredemeyecektir. Aksi hal Taahhüt İhlali olarak değerlendirilecek ve işbu Taahhütname
metninin 13.maddesi uygulama alanı bulacaktır
11. Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını
isterse, Taahhüt Süresi, hattın dondurulduğu süre kadar uzar ve Abone, hattının
dondurulduğu dönemde Kampanya kapsamında sunulan internet tarife ücretlerindeki
indirim faydasını kullanamaz ancak Konut Sigortasından 12(oniki) ay boyunca kesintisiz
yararlanmaya devam eder. Kampanya kapsamında sağlanan internet tarife ücretlerindeki
indirim faydası hattın açıldığı tarihten sonra, kalan taahhüt süresi gözetilerek ve işbu
Taahhütname’deki kurallara göre devam eder. Uzayan Taahhüt Süresi’nin bitiminden önce
Abone Kampanya’dan çıkar/(Abone’den kaynaklı bir sebeple) çıkarılırsa 13. maddede
belirtildiği şekilde hesaplanan Sağlanan Fayda’da ve Kalan Ay Faydası’ndan düşük olan
tutar Abone’ye yansıtılır.
12. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle Abone’nin
Kampanya’dan çıkmak istemesi ve/veya internet aboneliğini iptal ettirmek istemesi
durumunda, işbu Taahhütnamenin 13. Maddesindeki cayma bedeli uygulanmayacak ancak;
a) Abone şayet Kampanya kapsamında indirimli taksitli modem faydasından yararlanıyorsa;
Abone’nin ödemiş olduğu modem Taksit Ücretleri’nin modem’in Piyasa Bedeli olan 250
TL’den (İkiyüzelli Türk Lirası) çıkarılması sonucu çıkan meblağ + Abone’nin cihaz için ödediği
taksit tutarlarının cihazın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu çıkan meblağ +Kampanya
kapsamında Abone’ye ücretsiz verilen Konut Sigortasının rayiç bedeli (350TL) (“Sağlanan
Fayda”) ile kalan Taahhüt süresi boyunca Abone’nin ödeyeceği indirimli internet paket
ücretleri +indirimli ALO Paket ücretleri toplamı+ kalan taahhüt süresi boyunca Abone’nin
ödeyeceği cihaz taksit tutarları toplamı + Abone’nin kalan taahhüt süresi boyunca ödeyeceği
modem taksit ücretleri toplamından (“Kalan Aylar Faydası”) hangisi düşükse o bedel,
b) Abone Kampanya kapsamında indirimli taksitli modem faydasından yararlanmıyorsa;
Abone’nin cihaz için ödediği taksit tutarlarının cihazın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu
çıkan meblağ + Kampanya kapsamında Abone’ye ücretsiz verilen Konut Sigortasının rayiç
bedeli (350TL) (“Sağlanan Fayda”) ile kalan Taahhüt süresi boyunca Abone’nin ödeyeceği
indirimli internet paket ücretleri +indirimli ALO Paket ücretleri + kalan taahhüt süresi
boyunca Abone’nin ödeyeceği cihaz taksit tutarları toplamından (“Kalan Aylar Faydası”)
hangisi düşükse o bedel, Abone’den tahsil edilecektir.
13. Abonenin 24 (yirmidört) Aylık Taahhüt Süresi tamamen dolmadan önce; Kampanya’dan
çıkmak istemesi ve/veya aboneliğini iptal etmesi ve/veya Abonelik Sözleşmesi’ni tek tarafı
ve haksız olarak feshetmesi ve/veya İŞLETMECİ tarafından feshedilmesine neden olması
ve/veya kampanya giriş paketlerinden daha düşük ücretli bir pakete geçmesi, Sigorta
Şirketi’nin Konut Sigortasına ilişkin olarak Abone adına düzenleyeceği Katılım Sertifikasını,
İŞLETMECİ ile akdettiği Abonelik Sözleşmelerini/Hizmet Formları’nı ve/veya Kampanya
kapsamında imzalayacağı Taahhütname’yi herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen
üçüncü bir kişiye devretmesi halinde; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu
03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı
kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca:
a) Abone şayet kampanya kapsamında indirimli internet paketinden ,indirimli ALO Paket
hizmetinden cihaz ve modem faydasından yararlanıyorsa Taahhütname'nin Abone
tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar
Aboneye Kampanya kapsamında internet paket ücretlerinde sağlanmış indirimlerin toplamı
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+ALO Paket ücretlerinde sağlanmış olan indirimlerin toplamı+ Abone’nin cihaz için ödediği
taksit tutarlarının cihazın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu çıkan meblağ + Abone’nin
Kampanya kapsamında ihlal tarihine kadar ödemiş olduğu modem Taksit Ücretleri’nin
modem’in Piyasa Bedeli olan 250 TL’den (İkiyüzelli Türk Lirası) çıkarılması sonucu çıkan
meblağ + Kampanya kapsamında Abone’ye ücretsiz verilen Konut Sigortasının rayiç bedeli
(350TL) + şayet Abone 15.maddede belirtilen ücretsiz Dijital paketten yararlanıyorsa Dijital
paketin 15.Maddede belirtilen aylık rayiç bedeli ile ihlal tarihine kadar yararlanılan ay
sayısının çarpımı sonucunda çıkan tutar bedeli (“Saglanan Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi
boyunca ödemeyi Taahhüt ettiği indirimli aylık internet paketi ücretleri +indirimli ALO Paket
ücretleri + kalan taahhüt süresi boyunca Abone’nin ödeyeceği cihaz taksit tutarları
toplamından (“Kalan Aylar Faydası”) hangisi düşükse o bedel İhlal Halinde Ödenecek Ücret
olarak
b) Abone şayet kampanya kapsamında indirimli internet paketinden ve indirimli ALO Paket
hizmetinden ve cihaz faydasından yararlanıyorsa Taahhütname'nin Abone tarafından
imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar Aboneye
Kampanya kapsamında internet paket ücretlerinde sağlanmış indirimlerin toplamı +ALO
Paket ücretlerinde sağlanmış olan indirimlerin toplamı + Abone’nin cihaz için ödediği taksit
tutarlarının cihazın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu çıkan meblağ +Kampanya
kapsamında Abone’ye ücretsiz verilen Konut Sigortasının rayiç bedeli (350TL) + şayet Abone
15.maddede belirtilen ücretsiz Dijital paketten yararlanıyorsa Dijital paketin 15.Maddede
belirtilen aylık rayiç bedeli ile ihlal tarihine kadar yararlanılan ay sayısının çarpımı
sonucunda çıkan tutar bedeli (“Sağlanan Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi boyunca ödemeyi
Taahhüt ettiği indirimli aylık internet paketi ücretleri +indirimli ALO Paket ücretleri + kalan
taahhüt süresi boyunca Abone’nin ödeyeceği cihaz taksit tutarları toplamından (“Kalan
Aylar Faydası”) hangisi düşükse o bedel İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak
14.Kampanya kapsamında yeni satış anında kapsam ve içeriği aşağıda tablo halinde
belirtilen 12 Mbps ve 16 Mbps hızlarındaki internet paketlerden yararlanan Abone’lere Maxi
Dijital Paket ; 24 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps ve 100 Mbps hızlarındaki internet paketlerinden
yararlan Abone’lere ise Prime Dijital Paket ücretsiz olarak sunulacaktır.
Maxi Dijital Paket (Aylık) 14 TL

Prime Dijital Paket (Aylık) 18 TL

Paket Fiyatları (Aylık)

Muud Premium Üyelik

Muud Premium Üyelik

8,30 ₺

Mc Acffee Total Protection 3 Lisans Hakkı

Mc Acffee Total Protection 3 Lisans Hakkı

4,20 ₺

TT Wifi Limitsiz

TT Wifi Limitsiz

0,00 ₺

TT Dijital Depo 10GB

TT Dijital Depo 10GB

1,50 ₺

Türk Telekom Akademi Yabancı Dil İngilizce Eğitim Paketi

4,00 ₺

15.İŞLETMECİ resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya
şartlarında yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu değişiklikler, İŞLETMECİ
tarafından www.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik
yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak Abonelere duyurulur. Bu durumda, Abone,
İŞLETMECİ tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda
bulunamaz. Kampanya’nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından herhangi bir nedenle
Kampanya Başvuru Süresi veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte tamamen
uygulamadan kaldırılması durumunda, işbu Taahhütnamenin 13. Maddesindeki cayma bedeli
uygulanmayacak ancak;
a)Abone şayet Kampanya kapsamında indirimli taksitli modem faydasından yararlanıyorsa;
Abone’nin ödemiş olduğu modem Taksit Ücretleri’nin modem’in Piyasa Bedeli olan 250
TL’den (İkiyüzelli Türk Lirası) çıkarılması sonucu çıkan meblağ + Abone’nin cihaz için ödediği
taksit tutarlarının cihazın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu çıkan meblağ +Kampanya
kapsamında Abone’ye ücretsiz verilen Konut Sigortasının rayiç bedeli (350TL) + şayet Abone
15.maddede belirtilen ücretsiz Dijital paketten yararlanıyorsa Dijital paketin 15.Maddede
belirtilen aylık rayiç bedeli ile ihlal tarihine kadar yararlanılan ay sayısının çarpımı
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sonucunda çıkan tutar bedeli (“Sağlanan Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi boyunca ödemeyi
Taahhüt ettiği indirimli aylık internet paketi ücretleri +indirimli ALO Paket ücretleri + kalan
taahhüt süresi boyunca Abone’nin ödeyecegi cihaz taksit tutarları toplamından (“Kalan
Aylar Faydası”) hangisi düşükse o bedel İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak
b) Abone şayet Kampanya kapsamında indirimli taksitli modem faydasından
yararlanmıyorsa; Abone’nin cihaz için ödediği taksit tutarlarının cihazın rayiç bedelinden
çıkarılması sonucu çıkan meblağ +Kampanya kapsamında Abone’ye ücretsiz verilen Konut
Sigortasının rayiç bedeli (350TL) + şayet Abone 15.maddede belirtilen ücretsiz Dijital
paketten yararlanıyorsa Dijital paketin 15.Maddede belirtilen aylık rayiç bedeli ile ihlal
tarihine kadar yararlanılan ay sayısının çarpımı sonucunda çıkan tutar bedeli (“Sağlanan
Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi boyunca ödemeyi Taahhüt ettiği indirimli aylık internet
paketi ücretleri +indirimli ALO Paket ücretleri + kalan taahhüt süresi boyunca Abone’nin
ödeyecegi cihaz taksit tutarları toplamından (“Kalan Aylar Faydası”) hangisi düşükse o bedel
İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak
16.Kampanya kapsamında Abone modem faydasından yararlanıyorsa Abone’ye teslim edilen
modem’de ve/veya cihazda arıza oluşması durumunda veya Cihaz ve modem ilgili her türlü
talepte/şikayette ilgili markanın yetkili teknik servisleri tarafından modem ve Cihaz’la ilgili garanti
kapsamı dahilindeki işlemler yapılacaktır. Arıza durumunda ve modem ve/veya Cihaz ile ilgili her
türlü talep ve şikayette, Abone 444 1 444 numaralı çağrı merkezi üzerinden cihaz ve modem
tedarikçisinin iletişim bilgilerine ulaşabilir. Cihaz’a ilişkin her türlü talep ve şikayetini
İŞLETMECİ’ye ve/veya Tedarikçi Firma’ya iletebilir.
17.Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşullar’ın 13.
maddesinde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak şekilde
Abone’nin İŞLETMECİ ile imzalamış olduğu Abonelik Sözleşmesi’nin bütün hükümleri, işbu
Taahhütname’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.
18. İşbu Taahhütname bir nüshası İŞLETMECİ’de kalacak diğer nüshası Abone’ye verilecek
şekilde düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen Kampanya koşullarını okuduğumu, kabul ettiğimi ve işbu Kampanyadan
aşağıda işaret ettiğim seçenek kapsamında yararlanmak istediğimi (aşağıdaki seçeneklerden
sadece bir tanesinin işaretlenmesi rica olunur.) kabul beyan, ve taahhüt ederim.
a) Kampanya kapsamında yukarıdaki Tablo’da belirtilen indirimli internet paketinden
yararlanmak istiyorum + indirimli ALO Paket hizmetinden yararlanmak istiyorum +taksitli
olarak sunulan Türk Telekom / Gigaset A170 Ev Telefonunu satın almak istiyorum.
b) Kampanya kapsamında yukarıdaki Tablo’da belirtilen indirimli internet paketinden
yararlanmak istiyorum + indirimli ALO Paket hizmetinden yararlanmak istiyorum +taksitli
olarak sunulan Türk Telekom / Gigaset A170 Ev Telefonunu + işbu Kampanya
Taahhütnamesi’nde belirtilen Fiber Güçlü Modemi indirimli taksitli olarak satın almak
istiyorum.
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Yukarıdaki (b) bendini işaretlemiş olmam durumunda 1 (bir) adet ……………………….. seri numaralı
VDSL modemi ve işbu Taahhütname metninin bir nüshasını işbu Taahhütname’nin
imzalandığı tarihte teslim aldığımı kabul ve beyan ederim.
ABONENİN
ADI

:

SOYADI

:

ÜNVANI

:

TARİH

:

/

/

ABONE İMZA
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İŞLEM KANALI /KULLANICI İMZA

