ERİŞİLEBİLİR TİVİBU KAMPANYASI
TİVİBU EV 24 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ
TİVİBU EV HİZMET NO
:
İNTERNET HİZMET NO
:
İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL. NO:
TTNET A.Ş’nin (“İŞLETMECİ”) “Erişilebilir Tivibu Kampanyasın’dan (“Kampanya”) 24
Aylık Taahhüt Süresi boyunca Tivubu Ev Abonesi olma taahhüdünde bulunan %40 engelli
olan ve/veya engelli kişinin birinci dereceden yakını olanlar (Anne, Baba, Çocuk, Eş)
engel durumuna ilişkin belge ibraz ederek ve aşağıda belirtilen Tivubu Sinema
Paketlerinden birini seçerek faydalanabilecektir. Kampanya kapsamında sadece Sinema
Paketleri sunulmaktadır.
KAMPANYA KAPSAMINDA TERCİH ETTİĞİNİZ PAKET İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLODAN
SEÇİM YAPINIZ.
KAMPANYA KAPSAMINDA SUNULAN TİVUBU SİNEMA EV PAKETLERİ
Tercih
Edilen
Paket

Kampanya
Kapsamındaki
Paketler

Tarife
Fiyatı
(Aylık)

Kampanyalı
Fiyat*
(Aylık)

İndirim
Bedeli**
(Aylık)

Sinema Paketi SD

49,00 TL

21,90 TL

27,10 TL

Sinema Paketi HD

54,00 TL

21,90 TL

32,10 TL

Aktivasyon
Ücreti

Taahhüt
Süresi

1,5 TL *24 Ay

24 Ay

Tabloda belirtilen fiyatlara %18 KDV ve %7,5 ÖİV dahildir.
*Kampanyalı Fiyat: Kampanya kapsamında sunulan Tivubu paketinin 24(yirmi dört) aylık
Taahhüt Süresi boyunca ödenecek olan vergiler dahil aylık ücretidir.
**İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan Tivubu paketinin kampanyasız (aylık)tarife ücreti ile
kampanyalı (aylık) tarife ücreti arasındaki farkı göstermektedir. Yukarıdaki tabloda yer alan
kampanyalı fiyatlar tabloda belirtilen 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi içerisinde geçerli
olacaktır. Taahhüt Süresi bitiminde yürürlükte olan kampanyasız tarife ücreti geçerli olacaktır.
Taahhüt Süresi bitiminde yürürlükte olan kampanyasız tarife ücreti ,işbu Taahhütname’nin
imzalandığı tarihte yürürlükte olan kampanyasız tarife ücretlerine göre değişiklik gösterebilir.
Tarife bilgisi ve detayları www.tivibu.com.tr ‘de yer alacaktır.
Söz konusu indirimler sadece hizmetin aylık kullanım ücretlerini kapsamaktadır. Kurulum
esnasında Abone’ye teslim edilecek Tivubu Ev Alıcısı aylık cihaz kullanım bedeli 3 TL(Üç
Türk Lirası) olup, kampanya kapsamında alınmayacaktır. Kampanya bitimi sonrası
yürürlükteki cihaz kullanım bedeli tahsil edilmeye devam edilecektir. Kampanya
kapsamında 84TL (SeksendörtTürkLirası) tutarındaki kurulum ücretsizdir. Aktivasyon
ücreti 36TL(Otuzaltı TürkLirası) olup kampanya kapsamında 24 aylık taahhüt süresi
boyunca aylık 1,5TL(BirTürkLirası elli kuruş) olarak ayrıca faturaya yansıtılacaktır.
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Tivibu Sinema Paketi ile yerli ve yabancı kanallar, film, dizi, belgesel ve çocuk içerikleri
izlenebilir.
Kırmızı Halı gibi diğer ücretli içerikler, yukarıda belirlenen aylık tutarlar dâhilinde
olmayıp, Abone’nin bu içerikleri kiraladığı veya izlediği taktirde belirlenen ücret
faturasına ayrıca yansıtılacaktır.
Abone kampanya koşullarına, kampanya ile ilgili bilgilere, hizmet tarifeleri, cihaz kullanım
bedelleri ve benzeri güncel bilgilere www.tivibu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.
KAMPANYA KOŞULLARI
1. İŞLETMECİ, yeni Tivibu Ev aboneleri tarafından 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi boyunca
Tivibu Ev abonesi olma taahhüdünde bulunulması ve bu taahhüde uygun davranılması
koşuluyla, Abone’den taahhütnamenin imzalandığı tarihi takip eden aydan itibaren 24
(yirmidört) aylık Taahhüt Süresi boyunca seçmiş olduğu Tivibu Ev Paketinin Kampanya
kapsamındaki indirimli aylık ücreti
alınacaktır. Kampanya kapsamında Tivibu Ev
Paketlerinde sağlanan indirimler sadece aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, diğer
ücretli içeriklerde herhangi bir indirim söz konusu değildir. Abone bu içerikleri kiraladığı
veya izlediği takdirde belirlenen ücret faturasına ayrıca yansıtılacaktır.
2. Abone, teknik olarak mümkün olması halinde, 24 (yirmi dört) aylık taahhüt süresi boyunca
sadece kampanya kapsamında geçişe açık olan paketlere kampanyaya girişte tercih ettiği
paketin ücret olarak altına inmemek koşuluyla geçiş yapılabilecektir. Paket değişikliği halinde,
elde edilen indirim bedeli geçiş tarihinden itibaren yeni pakete göre güncellenecektir.
Belirtilen durumların haricinde yapılan değişiklikler taahhüt ihlali ve kampanya iptali olarak
değerlendirilecek ve İhlal Halinde Ödenecek Bedel Abone’ye yansıtılacaktır.
3. Kampanya kapsamında Abone Abonelik Sözleşmesi ve ekleri ile işbu taahhütnameden
kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, kısmen ve tamamen üçüncü kişiye devredemeyecektir.
4. İŞLETMECİ tarafından Tivibu Ev hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle; Abone’nin
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumu hariç olmak üzere,
Abone’nin 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi tamamen dolmadan önce; kampanya
kapsamından çıkması ve/veya aboneliğini iptal etmesi ve/veya Abonelik Sözleşmesi’ni
tek taraflı ve haksız olarak feshetmesi ve/veya İŞLETMECİ tarafından feshedilmesine
neden olması ve/veya kampanya giriş paketinden daha düşük ücretli bir pakete veya
kampanyaya geçmesi, işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini,
üçüncü kişiye devretmesi halinde; (Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici
Hakları Yönetmeliği’nin 12 inci maddesinin 5 inci fıkrası (“Mevzuat Hükmü”) uyarınca,
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın
oluştuğu döneme kadar Abone’ye kampanya kapsamında tarife/paket ücretlerinde
sağlanan indirimlerin toplamı + (Kampanya’dan yararlanılan ay sayısı x cihaz kullanım
bedeli 3TL) + (varsa) kurulum bedeli 84TL (“Sağlanan Fayda”) ile Abone’nin kalan
Taahhüt Süresi boyunca ödemeyi taahhüt ettiği indirimli aylık tarife/ paket ücretleri
toplamından (“Kalan Aylar Faydası”) hangisi düşükse o bedel İhlal Halinde Ödenecek
Ücret olarak Abone’den tahsil edilecektir.
Ek olarak (varsa) aktivasyon ücretinin, taksitli satılan cihaz/servis/ ürünlerin ödenmemiş
taksitlerinin toplamı, (varsa) geriye dönük hizmet kullanım ücretleri ve (varsa) tarifede yer
alan diğer kullanımlara ait borçlar ayrıca faturaya yansıtılmak suretiyle tahsil edilir.
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5. Abonelik iptali halinde, kampanya kapsamında abonenin kullanımı amacı ile teslim edilen
Tivibu Ev (STB) Alıcısı, Kablo, Kumanda ve Smart Kart abone tarafından, Türk Telekom
Ofislerine veya Bayilerine cihaz teslim tutanağında belirtilen süre zarfında eksiksiz iade
edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde “TİVİBU EV EKİPMAN TESLİM TUTANAĞI”
çerçevesinde belirtilmiş tutarlar aboneden faturasına yansıtılmak suretiyle tahsil edilecektir.
6. İŞLETMECİ, Tivibu Ev Hizmeti kapsamında sunduğu kanallarda, içerik ve hizmetlerde
değişiklik yapma hakkına sahiptir.
7. İşbu Kampanya Taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus
olmak üzere Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır.
8. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca işbu Taahhütname’den kaynaklanan
uyuşmazlıklarda öncelikle, işbu Koşullar’ın 4. maddesinde belirtilen mevzuat hükmü; daha
sonrasında ise mevzuat hükmüne aykırı olmayacak şekilde Abone’nin İŞLETMECİ ile
imzalamış olduğu Abonelik Sözleşmesi’nin bütün hükümleri, uygulama alanı bulacaktır.
9.İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi bir nüshası İŞLETMECİ’de kalacak;
diğer nüshası Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir. İşbu Taahhütname’de yer almayan
hususlarda Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.
Yukarıda belirtilen Kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve belirtilen şartlar
kapsamında işbu Kampanya’dan yararlanmak istediğimi kabul, beyan ve taahhüt
ederim.
İşbu Taahhütname’nin 1(bir) nüshasını elden teslim aldım.
ABONE
ADI SOYADI :
UNVANI

:

TARİH

:
İMZA
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