Esnaf Tarifeleri Referans Başvuru Formu
A- Referans Sistemi Başvuru Akışı
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Esnaf/Esnaf Dostu/Kontrollü Esnaf Dostu/Kontrollü Esnaf tarifelerinden birine (“Tarife”) Referans
Sistemi ile geçiş yapabilmek için, Avea İletişim Merkezleri veya Kurumsal Teknoloji Merkezleri‘ne
referans göstermek istediğiniz Avea abonesinin cep telefonu numarası ile başvurmanız
gerekmektedir.
Tarife’ye numara taşıma ile geçiş yapmak istediğiniz takdirde, referans göstermek istediğiniz
numaranın uygunluğu kontrol edildikten ve numaranın uygunluğu doğrulandıktan sonra, doğrudan
geçmek istediğiniz Tarife’ye numara taşıma işleminiz başlatılır.
Tarife’ye yeni hat alarak geçiş yapmak istediğiniz takdirde, Avea hattınız doğrudan geçmek istediğiniz
Tarife’den açılacak, devamında referans kaydınız alınacaktır.
Referans göstermek istediğiniz cep telefonu numarası sisteme kaydedecek, referans gösterdiğiniz
kişiye SMS ile bildirilecektir.
Referans gösterdiğiniz numaranın uygun tarifede olmadığı ve/veya referans verme limitini
doldurduğu Avea tarafından tespit edilmesi halinde yeni hat alarak Tarifeye geçiş yapan numaralar
bakımından 3 ay içinde yeni bir referans gösterilmemesi halinde başka herhangi bir bildirim
yapılmadan veya onayınıza ihtiyaç olmaksızın hattınızın tarifesi, tarife tipine bağlı olarak Kontrolü
S.E.Ç 250 ya da Faturalı HepsiBir tarifesi olarak değiştirilir.
Başvurunuzun referans gösterdiğiniz kişi tarafından reddedilmesi halinde yeni bir tarifeye geçmek
istediğinizi 3 gün içinde bildirmemeniz ya da 3 gün içinde yeni bir referans gösterilmemesi halinde
başka herhangi bir bildirim yapılmadan veya onayınıza ihtiyaç olmaksızın hattınızın tarifesi tarife
tipine bağlı olarak Kontrolü S.E.Ç 250 ya da Faturalı HepsiBir tarifesi olarak değiştirilir.
Yeni referans numarasını, Avea İletişim Merkezleri veya Kurumsal Teknoloji Merkezleri ‘nden
iletebilir ya da referans göstereceğiniz abonenin 10 haneli cep telefonu numarasını 6666’ya SMS ile
gönderilebilecektir. (Örnek: REF 5551234567 -> 6666)
Referans ile kayıt işleminizi tamamlayana dek, indirimli fiyatlardan yararlanmazsınız.
MSISDN bilgimin, referans sistemine başvuru ve bu sistemden faydalanabilmek için referans
göstereceğim kişi ile paylaşılmasına izin veriyorum.

B- Referans Sistemi Koşulları
1.
2.
3.

Referans gösterdiğiniz numara sahibinin Avea Esnaf/Esnaf Dostu/Kontrollü Esnaf/Kontrollü Esnaf
Dostu ya da Esnaf Menü Tarifesi abonesi olması gerekmektedir.
Referans gösterdiniz numara sahibi, 5 kişi olan referans verme limitini aşmamış olmalıdır.
Referans gösterdiğiniz abone, dilediği zaman size vermiş olduğu referansı iptal edebilir. Bu durumda,
AVEA tarafından size 3 gün içerisinde yeni bir referans bulma ya da tarifenizi başka bir bireysel tarife
ile değiştirme hakkı sunulacaktır. 3 gün içerisinde belirtilen işlemlerden birini yapmadığınız durumda
eğer Kontrollü Esnaf ya da Kontrollü Esnaf Dostu tarifelerinden birini kullanıyorsanız, tarifeniz
Kontrolü S.E.Ç 250 tarifesi ile, Esnaf ya da Esnaf Dostu tarifelerinden birini kullanıyorsanız ise tarifeniz
Faturalı HepsiBir tarifesi ile değiştirilecektir.

Yukarıda belirtilen şartları okuyup, anladığımı kabul ederim.
Referans Talebinde Bulunan Müşterinin;

Adı Soyadı:
T.C Kimlik Numarası:
Avea GSM numarası:
İmza:

Bayi Kodu:

