12 AYLIK SINIRSIZ WİFİ JET (AKN’Lİ) TAAHHÜTNAMESİ
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“İŞLETMECİ”) 12 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi (AKN’li)
(“Tarife”) işbu taahhütnamede (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı
bildiğimi, buna göre;
1- Taahhütname’nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve Cihaz’ın
tesliminden itibaren 12 (oniki) ay süre ile (“Taahhüt Süresi”) yürürlükte olacağını,
2- İŞLETMECİ’nin mevcut abonesi olmamam durumunda imzalayacağım Taahhütname ve
İŞLETMECİ’nin Mobil Telefon Hizmetleri Bireysel Tip Abonelik Sözleşmesi’ne (“Abonelik
Sözleşmesi”) istinaden işbu Taahhütname’nin EK-1’inde GSM numarası yer alan faturalı
mobil hattı Türk Telekom mağazasından teslim alacağımı ve söz konusu hattın adıma tahsis
edileceğini,
3- Hattın yalnızca data iletişimine açık olduğunu, bu nedenle Tarife kapsamında
kullanımıma tahsis edilmiş olan mobil hattı sadece veri iletişimi ve SMS gönderimi için
kullanabileceğimi ve söz konusu hat için tercih edeceğim tarifenin de ses iletişimine ve MMS
hizmetine kapalı olacağını,
4- Tarife kapsamındaki 15GB adil kullanım kotalı internet kullanım hakkımın Taahhütname
konusu hatta Taahhütname imza tarihinden itibaren tanımlanacağını, tanımlamanın
yapıldığına ilişkin İŞLETMECİ tarafından hattıma bildirim SMS’i gönderileceğini ve bu
Taahhütname’de yer alan GPRS ile ilgili tarafıma tanınan hakların bu tanımlamadan sonra
kullanılabileceğini,
5- Taahhütname’nin, tarafımdan imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceğini ve Ek-1’de
yer alan seçtiğim Tarife’ye göre Taahhüt Süresi’nce yürürlükte kalacağını, seçtiğim teklifin
süresi boyunca Tarife’den yararlanan mobil hattımı faturalı sistem kapsamında açık
tutacağımı ve seçimime karşılık gelen aylık sabit ücreti Ek-1’de seçtiğim Taahhüt Süresi
boyunca aylık olarak ödeyeceğimi, Taahhüt Süresi sonrasında ise aksini talep etmemem
halinde indirimsiz tarife üzerinden ücretlendirilmeye devam edeceğimi ve Taahhüt Süresi
sonrasında Tarife’yi iptal etme imkanım olduğunu bildiğimi;
6- İlk ayki internet kullanımından doğan ücretlendirmenin, 15 günden az kullanım yapıldığı
takdirde Tarife’nin aylık paket ücretinin 30 (otuz) güne bölünmesi suretiyle hesaplanan
günlük ücret x paketi ilk ay kullandığım gün sayısı şeklinde hesaplandığını ve ilk ayki
kullanımım için bu tutarı ödeyeceğimi, ilk ayda 15 günden fazla kullanmam halinde ve daha
sonraki aylarda aylık paket ücreti ile ücretlendirileceğimi ve paket kapsamındaki
GPRS-EDGE-3N kullanım hakkından bulunduğum fatura döneminde yararlanabileceğimi,
7- Kampanya kapsamında teslim edilen Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması
tarafından düzenlenen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu
anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi, Cihaz’ı sağlayacak olan Türk Telekom mağazası
tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle Cihaz(lar)’ın üretici
firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri doğrudan
üretici firma yetkili servislerinden alacağımı,
8- İşbu Taahhütname’yi imzalamamı müteakip adıma tahsis edilen GSM numarası EK-1’de
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belirtilen söz konusu hattın aktif hale getirildiği tarihten itibaren / işbu Taahhütname imza
tarihinden önce adıma tahsis edilmiş ve Tarife kapsamına dahil edilen GSM numarası
EK-1’de belirtilen hattı işbu Taahhütname imza tarihinden itibaren 12 (oniki) ay boyunca
faturalı sistemde ve seçtiğim Tarife kapsamında işbu Taahhütname’ye uygun şekilde açık
tutmayı taahhüt ettiğimi, ilgili hattı kapatmak, İŞLETMECİ tarafından ilgili mevzuat ve /
veya abonelik sözleşmesi uyarınca kapatılmasına neden olmak, başka kişi ya da
kuruluşlara devretmek, faturalı sistemden faturasız sisteme geçirmek, başka bir operatöre
taşımak, söz konusu hatta tanımlı Tarife’mi iptal ettirmek veya değiştirmek, Tarife
kapsamında tarafıma teslim edilen cihazın, Taahhüt Süresi içerisinde kaybedilmesi veya
çalınması ve / veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ilgili hatların
kapatılması halleri de dahil olmak üzere işbu Taahhütname’de yer alan yükümlülüklerime
uymamam durumunda, Cihaz’a ilişkin kalan taksit bedellerinin toplamının faturama
yansıtılacağını ve buna ek olarak seçmiş olduğum pakete/tarifeye ilişkin cayma bedelinin;
işbu Taahhütname’de yer alan hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan
tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil
edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık Tarife/Paket ücretlerinin
toplamlarının kıyas edilerek düşük olanının İŞLETMECİ tarafından faturama yansıtılacağını
ve söz konusu tutarları ödeyeceğimi,
9- İşbu Taahhütname ekinde yer alan Tarife aylık sabit ücretinin 12.40 TL’sinin cihaza
ilişkin tahsilatına aracılık edilen bedel, kalan tutarın ise data bedeli olarak faturama
yansıtılacağını ve 12 (oniki) aylık süre boyunca aylık taksitler halinde İŞLETMECİ tarafından
tarafıma gönderilecek olan hizmet faturalarında ayrı bir kalem olarak gösterilerek
tahsilatına aracılık edilen tutarlar kapsamında tahsil edileceğini,
10- Tarife kapsamında Taahhüt Süresi boyunca 15GB adil kullanım kotalı internet
hizmetinin KDV ve ÖİV dahil aylık 61.60 TL karşılığında tarafıma tahsis edileceğini,
11- İnternet kullanımım 15GB adil kullanım kotasına ulaştığında hızımın 128kbps’a
düşeceğini ve İŞLETMECİ’nin bu hız limitlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu,
12- İnternet kullanım hakkından ancak faturalı hatlar için İŞLETMECİ ile imzalamış olduğum
abonelik sözleşmesi hükümleri dahilinde ve teklif süresince yararlanabileceğimi; bu
hizmetin faturasız hatlarda kullanılamayacağını,
13- Tarife kapsamında satın almış olduğum cihazın bedelini burada açıklanan şekilde
“tahsilatına aracılık edilecek tutar” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterildiği İŞLETMECİ
tarafından gönderilen aylık hizmet faturaları aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka
herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm
olmadığını, başka kişi veya kurumlara cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapmam halinde
bundan İŞLETMECİ’nin sorumlu olmayacağını ve bu nedenle İŞLETMECİ’den herhangi bir
bedel talep etmeyeceğimi,
14- Tarife kapsamında SMS kullanımlarımın 33,25 Kuruş/adet olarak ücretlendirileceğini,
15- Yurtdışı dolaşım GPRS kullanımı bedellerinin EK-1’de ayrıntıları verilmiş aylık internet
kullanımına dahil olmadığını,
16- 4. maddede açıklanan 15GB adil kullanım kotalı internet kullanım hakkımın Tarife’ye
dahil olduğuma dair gelen SMS tarihi itibariyle aktif olacağını, bahsi geçen SMS
öncesindeki kullanımlarımın halihazırda yararlanmakta olduğum tarife üzerinden
ücretlendirileceğini,
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17- Tarife kapsamında sunulan internet kullanım hakkımın hem internet APN hem de WAP
APN yönlerine açık olduğunu,
18- Bir fatura dönemi içerisindeki data kullanım miktarının Tarife kapsamında sunulan data
kullanım hakkı miktarına ulaşmaması durumunda, o aya ait kalan kullanım haklarımın bir
sonraki fatura dönemine devretmeyeceğini,
19- Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) paket data kotasından
düşeceğini,
20- İŞLETMECİ’nin, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet
paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin paket
kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı
tutttuğunu,
21- Bağlantı hızının kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza
ve bağlanılan siteye göre değişebileceğini,
22- Tarife kapsamında sunulan kullanım haklarını üçüncü kişilere devir ve transfer
edemeyeceğimi,
23- Fatura kesim tarihinin her ayın 10’u olduğunu,
24- Kampanya’dan tarafıma ait olan her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi,
İŞLETMECİ’nin Sözleşme ile öngörülen diğer haklarına ek olarak tüm İŞLETMECİ cihaz
kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 3 (üç) adet ile sınırlama hakkının
bulunduğunu, bu nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının üçten fazla olması halinde dahi,
İŞLETMECİ’nin dördüncü hattım için beni bu Kampanya’dan faydalandırmayabileceğini,
25- Taahhütname uyarınca adıma tahakkuk ettirilen faturalardan herhangi birini, en geç bir
sonraki ay tahakkuk ettirilen fatura bedeli ile birlikte ödememem veya eksik ödemem ya da
1 (bir) yıl içerisinde fatura ödemede iki defa temerrüde düşmem halinde, işbu Taahhütname
kapsamında İŞLETMECİ tarafından sağlanan hakların sona ereceğini ve Taahhütname’nin
10. maddesinin uygulanacağını,
26- İşbu Taahhütnamede yer alan yükümlülüklerimden herhangi birini ihlalim halinde
adıma tahsis edilen hattın, ihlal tarihinden itibaren abonelik sözleşmesinde yer alan usul
uyarınca İŞLETMECİ tarafından kullanılmaya kapatılma hakkının bulunduğunu,
27- Tarife’den yararlanmak için sunmuş olduğum tüm belgelerin tarafıma ait ve doğru
olduğunu,
28- Taahhütname’nin eklerinin Taahhütname’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve EK-1 ve
EK-2’nin de Taahhütname ile birlikte tarafımca imzalanacağını,
29- 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi
gereği; faturamda belirtilen KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk
abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ruhsat
ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu hizmetin
verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olduğumu ve
bu vergilerin faturalarıma yansıtılmak suretiyle İŞLETMECİ tarafından Maliye Bakanlığı’na
ödeneceğini, hattımı kullanmamam veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde
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tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve benzeri yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını;
Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi bildiğimi ve tüm bunları kabul ettiğimi, ……… tarihinde
imzaladığım işbu Taahütname’nin 2 asıl nüshasının birinin İŞLETMECİ’de kaldığını, diğer
asıl nüshayı elden teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
EKLER:
EK 1: Taahhütname’nin imzalanmasını müteakip tahsis edilen ve/veya Taahhütname imza
tarihinden önce tahsis edilmiş olan Tarife kapsamına dâhil edilen SIM kartın GSM numarasının,
verilen cihazın IMEI numarasının ve internet paketi detaylarının ve ücretlerinin yer aldığı ektir.
EK-2: Cihaz seçeneklerinin yer aldığı ektir.
EK 3: İmza Beyannamesi
Abonelik bilgilerimin*, İŞLETMECİ tarafından sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinin
pazarlanması ve katma değerli hizmetlerin sunulması faaliyetleri kapsamında ve bu
faaliyetlerin ilgili olduğu ölçü, kapsam ve süre dahilinde işlenmesine izin veriyorum.
*Abonelik bilgileri, abonelik sırasında ve sonrasında sağlanan bilgiler ile sağlanan elektronik
haberleşme hizmetleri kapsamında edinilen trafik ve konum verilerini kapsamaktadır.
Aboneliğini süresi boyunca verdiğiniz izinleri her zaman ücretsiz olarak iptal edebilirsiniz.

ABONENİN
ADI

:

SOYADI :
ÜNVANI :
TARİH

:

ABONE İMZA
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EK-1:TARİFE VE IMEI - GSM NUMARALARI LİSTESİ
12 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi (AKN’li)
– Aylık ücretlendirme 74 TL (KDV ve ÖİV dahil)
– Aylık data bedeli: 61.60 TL (KDV ve ÖİV dahil)
– Aylık tahsilatına aracılık edilen cihaz taksit bedeli: 12.40 TL
– 12 ay boyunca aylık GPRS-EDGE-3N internet kullanım hakkı 15GB adil paylaşım kotalı
sınırsız internet (15GB kullanım sonrası hız 128kbps’a düşürülmektedir.)
– Taahhüt süresi dolduğunda KDV ve ÖİV Dahil 84 TL üzerinden ücretlendirilecektir.
IMEI Numarası
GSM Numarası
EK-2: CİHAZ
ZTE marka – MF65 model Avea Jet Wifi Mobil Modem cihazı
Huawei marka – E5330 model Avea Jet Wifi Mobil Modem cihazı
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