TİVİBU MOBİL İNDİRİM KAMPANYASI
TİVİBU UYDU 24 AYLIK TAAHHÜTNAMESİ
TİVİBU UYDU HİZMET NO
:
İNTERNET HİZMET NO
:
İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL. NO :
TTNET A.Ş.’nin (İŞLETMECİ) “ Tivibu Mobil İndirim Kampanyasın’dan (“Kampanya”) 24 Aylık
Taahhüt Süresi boyunca İŞLETMECİ’nin aşağıda belirtilen Tivibu Uydu paketine üye olma
taahhüdünde
bulunan
yeni
bireysel
aboneler
aşağıdaki
koşullar
kapsamında
faydalanabileceklerdir..
Kampanya Kapsamında Sunulan Tivibu Uydu Paketi:
Kampanya
Kapsamındaki
Paket

Paket Adı

Kampanyasız Kampanyasız
Tarife Fiyatı Cihaz Kullanım
(Aylık)
Bedeli (Aylık)

Süper Paket

75 TL

3 TL

Kampanyalı
Tarife Fiyatı
(Aylık)

Kampanyalı Cihaz Kampanya Kapsamında
Kullanım Bedeli Paket Ücretinde Sağlanan
(Aylık)
İndirim Tutarı (Aylık)

39 TL

Yok

36 TL

*Aşağıdaki tabloda yer alan Türk Telekom Mobil Hat Tarife Grubu indirimi olmayan aboneler 24 aylık
Taahhüt Süresi boyunca yukarıda belirtilen Kampanyalı Fiyat üzerinden ücretlendirilecektir.
Kampanya kapsamında sunulan Türk Telekom Mobil Tarife Grubu indirimi:
Mobil
Hat sayısı

Mobil Hat
Referans Sayısı
1
2

Kampanyasız
Tarife Fiyatı
(Aylık)

Kampanyalı
Tarife Fiyatı
(Aylık)

Kampanyalı
Tarife Fiyatı Başlangıç Fiyatı
75 TL

39 TL

**Referans Kampanya İndirimleri
1. Mobil Tarife Grubu 2. Mobil Tarife Grubu

3. Mobil Tarife Grubu

Paket
Fiyatı

İndirim
Tutarı

Paket
Fiyatı

İndirim
Tutarı

Paket
Fiyatı

İndirim
Tutarı

19,9TL

55,1 TL

17,9TL

57,1 TL

14,9 TL

60,1 TL

17,9 TL

57,1 TL

14,9 TL

60,1 TL

9,9 TL

65,1 TL

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %7,5 ÖİV dahildir.
**Kampanya kapsamında Tivibu referans kampanya indirimlerinden faydalanabilmek için en
geç Tivibu ekipmanlarının teslim edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde en fazla 2 (iki)
adet Türk Telekom faturalı mobil hat referans olarak gösterilebilmektedir. Referans gösterilen
mobil hattın bulunduğu tarife grubuna göre belirlenen indirim tutarları tablo da belirtildiği
şekilde değişkenlik göstermektedir.
***Kampanya kapsamında, başvuru esnasında referans gösterilen Türk Telekom mobil faturalı
hattın en fazla 30(otuz) gün önce aktive edilmiş olması halinde, tek mobil hat referansı ile,
75 TL (YetmişbeşTürkLirası) olan Tivibu ücreti 24(yirmidört) ay boyunca 60,1 TL
(AltmışTürkLirasıOnKuruş) indirimle aylık 14,9 TL (OnDörtTürkLirasıDoksanKuruş) olarak
ücretlendirilecektir. Kampanya kapsamında aylık 3 TL (ÜçTürkLirası) olan Cihaz Kullanım
Bedeli ücretsizdir.
****Kampanya kapsamında her bir Türk Telekom mobil hattı sadece 1(bir) kere referans olarak
kullanılabilir ve bu referanslar değiştirilememektedir. Abone, kampanya kapsamında referans
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gösterdiği Türk Telekom faturalı mobil hattın kampanyaya referans olmaya devam etmesi
koşuluyla en fazla 24(yirmidört) ay boyunca belirtilen indirimden faydalanabilir.
Abone'ye teslim edilecek, Uydu Alıcısı’nın aylık cihaz kullanım bedeli olan (vergiler dahil) 3 TL
(ÜçTürklirası) kampanya kapsamında ücretsizdir. Kampanya sonunda yürürlükteki cihaz
kullanım bedeli tahsil edilmeye devam edilecektir. Aktivasyon bedeli olan 36
TL(OtuzaltıTürkLirası) kampanya kapsamında alınmayacaktır. Aktivasyon ve cihaz kullanım
bedeli indirimleri cayma halinde, cayma bedeli hesabına dahil edilecektir. İç kurulumun
İŞLETMECİ tarafından yapılması halinde (KDV dahil) 84 TL(SeksendörtTürkLirası) değerindeki
iç kurulum kampanya kapsamında peşin veya 24 (yirmidört)ay taksitle alınabilir.
Türk Telekom ofis veya bayilerinden uydu alıcısı ve kutusunun teslim alınarak iç kurulumun
Abone’nin kendisi tarafından yapılması durumunda ücret alınmamaktadır. Çağrı Merkezinden
kargo ile talep edilmesi durumunda ise iç kurulum bedeli (KDV dahil) 48 TL(KırksekizTürkLirası)
peşin veya 24(yirmidört) ay boyunca ayda 2 TL(İkiTürkLirası) taksitle alınabilir.
1.Kampanya kapsamında taahhüt süresi 24 (Yirmi dört) ay olup taahhüt süresi sonunda güncel
tarife fiyatları geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında sadece Tivibu Uydu Süper Paket
sunulmaktadır ve taahhüt süresince başka bir pakete geçiş yapılamamaktadır. Abone kampanya
koşullarına, kampanya ile ilgili bilgilere, hizmet tarifeleri, cihaz kullanım bedelleri ve benzeri güncel
bilgilere www.tivibu.com.tr ve www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.
2. Kampanya’dan sadece kampanyaya dahil Türk Telekom mobil tarife grubunda yer alan faturalı
hattını ve/veya 3. Kişiye ait Türk Telekom mobil faturalı hattı referans gösteren yeni Tivibu
aboneleri faydalanabilir. Abone’nin Tivibu indiriminden yararlanılabilmesi için, referans olarak
iletilen mobil hatların tarife ve kampanyaya uygunluğunun kontrolü için veri işleme izninin olması
veya en geç Tivibu ekipmanlarının teslim edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde bu izinin
verilerek gerekli kontrollerin yapılması şartıyla referans olarak iletilen mobil hat sahibinden “Onay”
alınması gerekmektedir. Ek indirimler referans onay işlemi tamamlanması ve veri işlemi izinin
verilmesine müteakip tanımlanacak ve bu tarihten itibaren geçerli olacaktır. Söz konusu tarih
öncesi için ise kısıt ücret uygulanacaktır.
Bu madde kapsamında süresinde izin ve Onay’ın verilmemesi halinde abonelere referanstan
kaynaklı ek Tivibu indirimi verilemeyecek olup, taahhüt süresi boyunca kampanya başlangıç
fiyatı olan aylık 39 TL(OtuzdokuzTürkLirası) üzerinden ücretlendirilme yapılacaktır.
3. 24(Yirmidört) aylık taahhüt süresi içerisinde referans olarak gösterilen Türk Telekom Mobil hat
sahibinin/sahiplerinin abonelik iptali, kampanya kapsamı dışında başka bir tarifeye geçmesi,
başka bir operatöre geçiş yapması, faturasız hatta geçmesi veya referans verilen mobil hattın devri
durumları “Referans İptali” olarak değerlendirilecektir. İki mobil hat referans gösterildiği
durumda, Mobil hat referanslarından birinin iptal edilmesi halinde sadece devam eden Mobil
Hat Referansının bulunduğu tarife grubunun, referans sayısının 1(bir) olduğu durumda geçerli
olan indiriminden faydalandırılacaktır. Referansların tamamının İptali durumunda taahhüt
süresi boyunca Kampanya başlangıç fiyatı olan aylık 39 TL(OtuzdokuzTürkLirası) üzerinden
ücretlendirme yapılacaktır.
Referans gösterilen Mobil Hattın kampanyaya dâhil tarife grubu içinde tarifesinin değişmesi
halinde Abone yukarıda gösterilen Mobil Tarife Grubu İndirimi tablosunda yeni tarife grubuna
uygun olan indirimden faydalanır.
İletilen Türk Telekom mobil hat referans numaralarında sıralama aranmamaktadır. İletilen Türk
Telekom mobil hat referanslarından hangisi daha avantajlı tarife grubun da ise aboneye o tarife
grubunun indirimi yansıtılmaktadır.
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4. Abone Abonelik Sözleşmesi ve ekleri ile işbu Taahhütname’den kaynaklanan hak ve
yükümlülüklerini, üçüncü kişiye devredemeyecektir. Aksi hal Taahhüt İhlali olarak
değerlendirilecek ve işbu Taahhütnamenin 5.maddesi uygulama alanı bulacaktır.
5. İŞLETMECİ tarafından UYDU hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten
yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumu hariç olmak üzere, Abone’nin 24 (yirmi dört)
aylık taahhüt süresi dolmadan TIVIBU UYDU Abonelik Sözleşmesi’ni tek taraflı ve haksız olarak
feshetmesi ve/veya İŞLETMECİ tarafından feshedilmesine neden olması ve/veya kampanya
giriş paketinden farklı bir pakete geçmesi, ve/veya aboneliğini devretmesi halinde (Elektronik
Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 12 inci maddesinin 5 inci fıkrası
ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve
20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları uyarınca) Taahhütname’nin Abone
tarafından imzalandıgı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye
paket ücretlerinde sağlanan indirimlerin toplamı + (Kampanya’dan yararlanaılan ay sayısı x cihaz
kullanım bedeli ) + aktivasyon bedeli 36 TL (“Sağlanan Fayda”) ile Abone’nin kalan taahhüt süresi
boyunca ödemeyi taahhüt ettiği indirimli aylık paket ücretleri toplamından (“Kalan Aylar Faydası”)
hangisi düşükse o bedel İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Abone’den tahsil edilecektir.
Ek olarak (taksitli satılan cihaz/servis/ürünlerin kalan taksitlerinin toplamı, (varsa) geriye dönük
hizmet kullanım ücretleri ve (varsa) tarifede yer alan diğer kullanımlara ait borçlar ayrıca faturaya
yansıtılmak suretiyle tahsil edilir.
6. Aboneligin iptali durumunda, kampanya kapsamında abonenin kullanımı amacı ile teslim
edilen Tivibu Uydu Alıcısı, Kablo, Kumanda ve Smart Kart abone tarafından, Türk Telekom
Ofislerine veya Bayilerine eksiksiz iade edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde “TİVİBU UYDU
EKİPMAN TESLİM TUTANAĞI” çerçevesinde belirtilmiş tutarlar aboneden faturasına
yansıtılmak suretiyle tahsil edilecektir.
7. Tivibu Uydu Süper Paket ile Tivibu ’ya özel spor, sinema, belgesel kanalları, haber, yasam, müzik
ve çocuk programları izlenebilir. Ücreti ISLETMECI tarafından belirlenen ücretli içerikler,
yukarıda belirlenen aylık tutarlar dâhilinde olmayıp, Abone’nin bu içerikleri kiraladığı veya
izlediği takdirde belirlenen ücret, faturasına ayrıca yansıtılacaktır.
İŞLETMECİ, kanallar, isteğe bağlı hizmetler, etkileşimli hizmetler de dâhil, tüm içerik ve hizmetlerin
sürekliliğini taahhüt etmemektedir/edememektedir. Bu nedenle herhangi bir gerekçeye
dayanmaksızın ve dilediği zamanda kısmen veya tamamen TİVİBU UYDU kapsamından çıkarma,
değiştirme hakkına sahiptir.
8. İşbu Kampanya Taahhütname’sinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak
üzere abonenin faturasına yansıtılacaktır.
9. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca işbu Taahhütname’den kaynaklanan
uyuşmazlıklarda öncelikle, işbu Koşullar’ın 4. maddesinde belirtilen mevzuat düzenlenmesi ve
Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na ve mevzuat hükmüne aykırı olmayacak şekilde
Abone’nin İŞLETMECİ ile imzalamış olduğu Uydu Abonelik Sözleşmesi’nin bütün hükümleri,
uygulanır.
10. İşbu Taahhütname bir nüshası İŞLETMECİ’de kalacak diğer nüshası Abone’ye verilecek şekilde
düzenlenmiştir.
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Yukarıda belirtilen Kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve işbu Kampanya’dan
yararlanmak istediğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu Taahhütname metninin 1(bir) nüshasını elden teslim aldım.
ABONE
ADI SOYADI :
UNVANI

:

TARİH

:

Referans Mobil Hat numarası 1:
Referans Mobil Hat numarası 2:
İMZA
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