MUHTEŞEM 35’LİK TARİFE TAAHHÜTNAMESİ
1. İşbu Bireysel Faturalı Muhteşem 35’lik Tarife Taahhütnamesi’nin (“Taahhütname”)
.....No’lu Ek’inde numarası belirtilen hattımın/hatlarımın “Muhteşem 35’lik Tarifesi”ne
(“Tarife”) kaydedilmesini, söz konusu hattı / hatları ayrıntıları işbu Taahhütname’nin ekinde
belirtilen Tarife ile aşağıda belirtilen şartlar kapsamında 12 ay süre ile faturalı sistem
kapsamında kullanacağımı;
2. Söz konusu tarifenin aylık sabit ücretinin ilk 6 ay boyunca KDV ve ÖİV dahil 35 .-TL (otuz
beş Türk Lirası), kalan 6 ay boyunca ise tüm vergiler dahil 38.-TL (otuz sekiz Türk Lirası)
olduğunu; işbu taahhütname ile tarifenin aylık ücretinin 12 ay boyunca KDV ve ÖİV dahil 35
.-TL (otuz beş Türk Lirası) olacağını ve bu aylık baz ücret karşılığında ve her fatura
döneminde olmak üzere, yurt içi her yöne kullanılabilecek 900 dakika görüşme süresi ve 1000
SMS sunulduğunu;
3. İşbu Taahhütname konusu hattımı/hatlarımı taahhüt ettiğim 12 aylık süre boyunca faturalı
sistem kapsamında açık tutacağımı, hattımı/hatlarımı taahhüt ettiğim sürenin altıncı
ayından sonra haberleşmeye kapatmam, abonelik sözleşmesini sonlandırmam veya başka bir
operatöre taşımam, Avea tarafından ilgili mevzuat ya da abonelik sözleşmesi uyarınca
kapatılmasına neden olmam veya faturasız bir tarifeye geçiş yapmam halleri de dahil olmak
üzere işbu taahhütname ile taahhüt ettiğimiz hususları yerine getirmemem halinde Avea
tarafından ilgili hattıma/hatlarıma, altıncı aydan sonra taahhüde uygun kalınan toplam ay
sayısı (yani 7. ve 12. aylar dahil olmak üzere, 7. ile 12. aylar arasında indirimli aylık sabit ücret
tutarından faydalanılan ay sayısı) ile tarifenin aylık sabit ücreti üzerinden sağlanan indirim
tutarı olan 3 TL (üç Türk Lirası)’nin çarpılması karşılığı bedeli AVEA’ya ödeyeceğimi
hattımın/hatlarımın bu sebeple görüşmeye kapatılması durumunda Avea’dan herhangi bir
talepte bulunmayacağımı;
4. İşbu Taahhütname konusu hattımı/hatlarımı taahhüt ettiğim 12 aylık süre boyunca faturalı
sistem kapsamında açık tutacağımı, hattımı/hatlarımı taahhüt ettiğim sürenin altıncı
ayından sonra Avea’nın başka bir faturalı tarifesine geçirmem halinde geçtiğim faturalı
tarifeden işbu taahhütname ile taahhüt ettiğim kalan süre kadar yararlanacağımı ve Avea’ya
verdiğim işbu taahhütnamede belirtilen taahhüt süresi dolmadan geçtiğim tarifedeki işbu
taahhütname konusu hattımı/hatlarımı kapatmam veya başka bir operatöre taşımam, Avea
tarafından ilgili mevzuat ya da abonelik sözleşmesi uyarınca kapatılmasına neden olmam
veya faturasız bir tarifeye geçiş yapmam halleri de dahil olmak üzere işbu taahhütname ile
taahhüt ettiğimiz hususları yerine getirmemem halinde, Avea tarafından ilgili
hattıma/hatlarıma, Muhteşem 35’lik Tarife’de indirimli aylık sabit ücret tutarından
faydalanılan ay sayısı (yani 7. ve 12. aylar dahil olmak üzere, 7. ile 12. aylar arasında indirimli
aylık sabit ücret tutarından faydalanılan ay sayısı) ile tarifenin aylık sabit ücreti üzerinden
sağlanan indirim tutarı olan üç TL (üç Türk Lirası)’nin çarpılması karşılığı bedeli AVEA’ya
ödeyeceğimi, hattımın/hatlarımın bu sebeple görüşmeye kapatılması durumunda Avea’dan
herhangi bir talepte bulunmayacağımı;
5. Avea’nın Bireysel Faturalı Muhteşem 35’lik Tarifesi’nin tüm mali ve sair koşullarını, usulüne
uygun olarak önceden duyurmak kaydıyla değiştirebileceğini,
6. İki nüsha olarak hazırlanmış işbu Taahhütname ile birlikte eklerinin de imzalamış olduğumu
ve imzalı nüshalarından birisini teslim aldığımı ve diğer nüshasının AVEA’da kalacağını,
6 (altı) madde ve iki(2) adet ekten oluşan işbu Taahhütname’de yukarıda yazılı hususların
tümünü okuduğumu, anladığımı, işbu Taahhütname konusu Tarife’den ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi bildiğimi ve tüm bunları kabul ettiğimi gayrikabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt ederim.

EKLER:
EK 1 : Kimlik Fotokopisi
EK 2: Tarife Koşulları
Bireysel Faturalı Muhteşem 35’lik Tarife’ye Kaydedilecek Numara(lar):
1. …………………………………..
2. …………………………………..
EK 2:
1- Tarifenin aylık sabit ücreti her yöne yurtiçinde kullanılmak üzere ayda 900 dakikalık sesli
arama karşılığıdır ve KKTC dahil yurtdışına, Avea Müşteri Hizmetlerine, bilgi ve danışma
numaralarına, özel servis numaralarına ve tüm katma değerli hizmet sunulan numaralara
doğru yapılacak aramalar, faks, veri, WAP aramaları, görüntülü aramalar “www.avea.com.tr”
adresli Avea’nın resmi web sitesinde belirtilen güncel fiyatlar üzerinden ayrıca
ücretlendirilecektir.
2- Aylık kullanım kapsamındaki dakikalar ve SMS’ler bir sonraki aya devretmez ve üçüncü
şahıslara transfer edilemez.
3- Başka bir tarifeye geçilmesi halinde aylık kullanım kapsamındaki dakikalarının –varsa- kalan
kısmından yararlanılamaz.
4- 10.02.2012 tarihinden sonra numarasını bir başka işletmeciye taşıyan veya Avea tarafından
sunulmakta olan faturasız tarifelerden yararlanmaya başlayıp tekrar Muhteşem 35’lik Tarife’ye
gelen abonelerden bir defaya mahsus KDV dahil 30 TL bedel alınacaktır.

Taahhütlü Aylık Ücret

Muhteşem 35’lik
Tarife
35 TL

Taahhütsüz Aylık Ücret

35
6 ay sonra 38 TL

Her Yöne Görüşme Süresi

900

Her Yöne Ücretsiz SMS

1000

Her Yöne Görüşme Süresi Bittikten
Sonra
SMS

41,5 Kr/dk
41,5 Kr/SMS

İsim

:

T.C. Kimlik No

:

Tarih

:

İmza

:

