TAAHHÜTNAME
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) Bireysel Kurumsal Taahhütlü İnternet
Paketleri (“Paket”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında
yararlanacağımı bildiğimi;
Buna göre;
1.Taahhütname’nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki)
ay süre ile yürürlükte olacağını,
2. Ek 1’de yer alan kutucuklardan birini işaretlemek suretiyle seçtiğim Paket’ten sadece
AVEA ile 3N hizmetlerine ilişkin abonelik tesis ederek faydalanabileceğimi, bu bakımdan
Paket’den yararlanmak için işbu Taahhütname ile birlikte yeni bir faturalı abonelik
sözleşmesi imzaladıktan sonra 3N hizmetlerinden faydalanmayı kabul etmek bu hizmete
tahsisli yeni bir AVEA hattı almam gerektiğini bildiğimi;
3. Hattın yalnızca veri iletişimine açık olduğunu bildiğimi, bu nedenle Paket kapsamında
kullanımıma tahsis edilmiş olan Avea hattını sadece veri iletişimi ve SMS gönderimi için
kullanabileceğimi ve söz konusu hat için tercih edeceğim tarifenin de ses iletişimine ve
MMS gönderimine kapalı olacağını,
4. Paket kapsamında seçmiş olduğum İnternet Paketinin işbu Taahhütname konusu hatta
işbu Taahhütname imza tarihinden itibaren tanımlanacağını, tanımlamanın yapıldığına
ilişkin AVEA tarafından hattıma bildirim SMS’i gönderileceğini ve bu Taahhütname’de
yer alan GPRS ile ilgili tarafıma tanınan hakların bu tanımlamadan sonra
kullanılabileceğini, İnternet Paketi tanımlaması yapılmadan önce GPRS kullanımım olması
durumunda
GPRS
kullanımımın
İnternet
Paketi
ücretleri
üzerinden
ücretlendirilmeyeceğini, AVEA’nın standart GPRS ücretleri üzerinden ücretlendirileceğini
ve ücretlendirmeye WAP APN hizmetinin dahil olmadığını,
5. Taahhütname’nin, tarafımdan imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceğini ve Ek1’de yer alan tekliflerden seçtiğim teklife göre toplam 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte
kalacağını, seçtiğim Paket süresi boyunca Paket’ten yararlanan hattımı faturalı sistem
kapsamında açık tutacağımı ve seçimime karşılık gelen aylık sabit ücreti Ek 1’de seçtiğim
süre boyunca ödeyeceğimi;
6. AVEA’nın Paket kapsamında sunduğu 1 GB, 2 GB, 4 GB ve 8GB GPRS-EDGE-3N
kullanımı içeren İnternet Paketlerinden hangi(ler)ini seçtiğim ve adıma tahsis
edilmiş/edilen hattın hangi pakete dahil olduğu hususlarının işbu Taahhütname’nin
EK1’inde yer alan Paket Seçeneklerine ilişkin kısımda belirtileceğini, seçtiğim İnternet
Paketinin isminin yanında yer alan kutucuğu işaretlemekle tercihimi belirteceğimi ve her
hangi bir seçim yapmamam veya birden fazla seçim yapmam halinde Paket’ten
faydalamayacağımı ve kullanımların AVEA’nın standart GPRS ücretleri üzerinden
ücretlendirileceğini;
6. İşbu Taahhütname’nin imzalanmasını müteakip adıma tahsis edilen GSM numarası
EK1’de yazılı hat karşılığında veya Taahhütname imza tarihinden önce adıma tahsis
edilmiş olan ve Paket’e dâhil ettiğim GSM numarası EK 1’de belirtilecek hattım için
kullanacağım Cihaz ve bu Cihazın kullanım teçhizatını teslim aldığımı ve Paket’e
katıldığım tarihten itibaren 12 (oniki) ay boyunca geçerli olacak aylık 600 (altıyüz) dakika
TTNET WiFi kullanım hakkına sahip olacağımı;

7. Paket kapsamındaki kullanımlarımın 1GB/ 2GB/ 4GB/ 8GB’ı aşması halinde
kullanımlarımın KDV ve ÖİV dahil MB başına 0,05 TL üzerinden ücretlendirileceğini,
Paket için AVEA tarafından fatura limiti uygulanacağını, veri kullanımından yansıtılacak
en fazla fatura tutarının KDV ve ÖİV dahil 99 TL olacağını, kullanımlarımın bu bedelin
üzerine çıkması halinde tarafıma ayrıca bir ücret yansıtılmayacağını ve Ek 1’de seçtiğim
Paket ile sağlanan 1GB/ 2GB/ 4GB / 8GB kullanım hakkımın sadece yurtiçi kullanımları
için geçerli olduğunu bildiğimi,
8. Paket kapsamındaki EK1’de GSM numarası yazılı hatta tanımlanmak üzere seçmiş
olduğum İnternet Paketine istinaden EK1’de belirtilen internet Paket bedelini aylık olarak
AVEA’ya ödeyeceğimi, seçmiş olduğum İnternet Paketi kapsamında aylık ne kadar GPRSEDGE-3N kullanımım olacağı hususunun EK1’de belirtileceğini, bir aylık GPRS-EDGE3N kullanımımın sadece bir sonraki fatura döneminde kullanılabilmek üzere bir sonraki
aya devredeceğini, takip eden aylara devretmeyeceğini,
9. Seçmiş olduğum İnternet Paketi kapsamında AVEA tarafından verilen Cihazın, üretici
firma tarafından verilen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu,
garanti kapsamındaki taleplerimi, AVEA tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ve
ekinde yer alan Cihaz IMEI numarası listesi ile birlikte, öncelikle Cihazların üretici
firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri doğrudan
üretici firma yetkili servislerinden alacağımı,
10. İşbu Taahhütname’yi imzalamamı müteakip adıma tahsis edilen GSM numarası
EK1’de belirtilen hattı söz konusu hattın aktif hale getirildiği tarihten itibaren veya işbu
Taahhütname imza tarihinden önce adıma tahsis edilmiş ve Paket kapsamına dahil edilen
GSM numarası EK1’de belirtilen hattı işbu Taahhütname imza tarihinden itibaren 12
(oniki) fatura dönemi boyunca faturalı sistemde ve seçtiğim İnternet Paketi kapsamında
işbu Taahhütnameye uygun şekilde açık tutmayı taahhüt ettiğimi, ilgili hattı kapatmam,
AVEA tarafından ilgili mevzuat ve/veya Abonelik Sözleşmesi uyarınca kapatılmasına
neden olmam, başka kişi ya da kuruluşlara devretmem, faturalı sistemden faturasız
sisteme geçirmem, numarasını başka bir operatöre taşımam, söz konusu hatta tanımlı
İnternet Paketlerini iptal ettirmem veya değiştirmem, Paket kapsamında tarafıma teslim
edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde kaybedilmesi veya çalınması ve/veya
herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ilgili hatların kapatılması
halleri de dahil, söz konusu taahhüdüme uymamam durumunda, seçmiş olduğum İnternet
Paketi kapsamında Pakete katıldığım süre boyunca faydalandığım toplam indirim
bedelinin ve teslim aldığım cihazın sözleşmenin imzalandığı tarihteki cari fiyatı olan KDV
dahil 75 TL (Yetmiş Beş TürkLirası) toplamından oluşan tutarı AVEA’ya ödeyeceğimi,
11. İşbu 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 2 (iki) defa temerrüde düşmem halinde,
işbu Taahhütname kapsamında AVEA tarafından sağlanan hakların sona ereceğini ve
yukarıda madde 12 hükmünün uygulanacağını;
12. Taahhüt edilen 12 aylık sürenin sona ermesi sonrasında 1 GB için KDV ve ÖİV dahil 29
TL ile 2 GB için ise KDV ve ÖİV dahil 35 TL ile ve 4 GB için KDV ve ÖİV dahil 39 TL ile
ücretlendirilmeye devam edileceğimi ve bahsi geçen süre sonunda Tarife’yi iptal etme
hakkımın saklı olduğunu bildiğimi;
13. İşbu Taahhütname’de yer alan yükümlülüklerimden herhangi birini ihlalim halinde
adıma tahsis edilen hattın, ihlal tarihinden itibaren Abonelik Sözleşmesinde yer alan usul
uyarınca AVEA tarafından görüşmeye kapatılma hakkının bulunduğunu ve böyle bir
durumda madde 12 hükümlerinin de uygulanacağını;

14. İşbu Taahhütname’nin imzası nedeniyle doğacak Damga Vergisi’nin AVEA tarafından
karşılanacağını;
15. Paket’ten yararlanmak için sunmuş olduğum tüm belgelerin tarafıma ait, güncel ve
doğru olduğunu;
16- Toplam onaltı madde ve 3 ekten ibaret olan işbu Taahhütname’nin bir nüsha olarak
hazırlanmış olduğunu, Taahhütname ile birlikte EK1, EK 2 ve EK3’ün de imzalanmış
olduğunu ve Taahhütname ile eklerinden imzalı birer suretin tarafıma verildiğini;
Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Paket’ten ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi bildiğimi ve tüm bunları kabul ettiğimi beyan ve taahhüt
ederim.

EKLER:
EK 1: Taahhütname’nin imzalanmasını müteakip tahsis edilen ve/veya
Taahhütname imza tarihinden önce tahsis edilmiş olan Paket kapsamına dahil
edilen SIM kartın GSM numarasının, verilen cihazın IMEI numarasının ve İnternet
Paketi seçenekleri ve ücretlerinin ve tarafımca seçilen İnternet Paketi bilgisinin yer
aldığı ektir.
EK 2: Paketten yararlanabilecek tarifelerin yer aldığı ektir.
EK 3: İnternet Paketi Tarifelerinin yer aldığı ektir.

Ad-Soyad:
T.C. Kimlik No:
Adres:
İmza:

EK 1: PAKET SEÇENEKLERİ VE IMEI – GSM NUMARALARI LİSTESİ
Seçmiş olduğunuz paketin yanındaki kutucuğu doldurunuz. Kutucukların her ikisinin de
işaretlenmesi ve / veya hiç işaretlenmemesi halinde işbu Taahhütname geçersiz addedilecek ve
işleme alınmayacaktır.
1 GB’lık 12 Ay Taahhütlü İnternet Paketi
– İnternet Paketi ücreti ayda 19 TL (KDV ve ÖİV dahil)
– 13. aydan itibaren aboneler ayda 29 TL’den ücretlendirilen taahhütsüz internet
paketi ile devam ederler
– 12 ay boyunca aylık GPRS-EDGE-3N internet kullanım hakkı 1 GB
– 12 ay boyunca aylık 600 dk TTNET WiFi kullanım hakkı
– Ücretsiz Avea Jet Mobil Modem cihazı
IMEI Numarası
GSM Numarası
...............................
...............................................
2 GB’lık 12 Ay Taahhütlü İnternet Paketi
– İnternet Paketi ücreti ayda 35 TL (KDV ve ÖİV dahil)
– 13. aydan itibaren aboneler ayda 35 TL’den ücretlendirilen taahhütsüz internet
paketi ile devam ederler
– 12 ay boyunca aylık GPRS-EDGE- 3N internet kullanım hakkı 2 GB
– 12 ay boyunca aylık 600 dk TTNET WiFi kullanım hakkı
– Ücretsiz Avea Jet Mobil Modem cihazı
IMEI Numarası
GSM Numarası
...............................
...............................................
4 GB’lık 12 Ay Taahhütlü İnternet Paketi
– İnternet Paketi ücreti ayda 29 TL (KDV ve ÖİV dahil)
– 13. aydan itibaren aboneler ayda 39 TL’den ücretlendirilen taahhütsüz internet paketi ile
devam ederler
– 12 ay boyunca aylık GPRS-EDGE-3N internet kullanım hakkı 4 GB
– 12 ay boyunca aylık 600 dk TTNET WiFi kullanım hakkı
– Ücretsiz Avea Jet Mobil Modem cihazı
IMEI Numarası
GSM Numarası
...............................
...............................................
8 GB’lık 12 Ay Taahhütlü İnternet Paketi
– İnternet Paketi Ücreti ayda 49 TL (KDV ve ÖİV dahil)
– 13. aydan itibaren aboneler ayda 49 TL’den ücretlendirilen taahhütsüz internet paketi
ile devam ederler
– 12 ay boyunca aylık GPRS-EDGE-3N internet kullanım hakkı 8 GB
– 12 ay boyunca aylık 600 dk TTNET WiFi kullanım hakkı
– Ücretsiz Avea Jet Mobil Modem cihazı
IMEI Numarası
GSM Numarası
...............................
...............................................
Roaming GPRS-EDGE-3N kullanımları bu paketlerin dışında olup Roaming GPRS-EDGE-3N
fiyatları üzerinden ücretlendirilecektir. 1GB/2GB ve 4GB lık paketlerde WAP kullanımı
sunulmamakta, 8GB lık paketlerde WAP kullanımı sunulmaktadır.

EK 2: PAKETTEN YARARLANABİLECEK TARİFELER



Bireysel ve Kurumsal Faturalı Mobil Data Tarifeleri
Tüm Bireysel ve Kurumsal Faturalı Fenercell, GSMobile, Kartalcell ve Trabzoncell
Tarifeleri

EK 3: İNTERNET TARİFELERİ
İnternet Tarifelerini aşağıda sunmaktayız:
1. Standart GPRS-EDGE-3N Internet Tarifesi
Ücretlendirme tarife tablosundaki birim fiyat üzerinden yapılacaktır.
Birim Fiyat KB başına KDV ve ÖİV dahil 0,0021 TL’dir.
2. Paket Aşım Ücreti
Paket aşım ücretlendirmesi, 1 GB, 2 GB, 4 GB ve 8GB internet paketlerinin hepsi için de
MB başına KDV ve ÖİV dahil 0,05 TL olarak abone faturasına yansıtılacaktır.
AVEA yukarıda belirtilen tarifelerde yer alan koşulları güncelleme hakkını saklı tutar.
Buna ilişkin abonenin AVEA’ya karşı herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmamaktadır.
Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan
ederim.

Ad-Soyad:
T.C. Kimlik No:
Adres:
İmza:

