Kampanya İşlem Tarihi:
Hat Numarası:
12 AY TAAHHÜTLÜ TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“İŞLETMECİ”) 12 Ay Taahhütlü Tarifeye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası’ndan
(“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,
GENEL ŞARTLAR;
1. Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz seçimim çerçevesinde Özel Şartlarda aksi belirtilmedikçe 12 aylık Taahhüt
Süresi’nin işbu Taahhütname’nin imzalanması ve Cihaz’ın tarafımca teslim alındığı tarihi itibariyle
başlayacağını, Özel Şartlarda taahhüt süresi ile ilgili bir hüküm bulunması altında Özel Şartlarda yer alan
düzenlemenin geçerli olacağını,
2. Kampanya kapsamına alınan ve Özel Şartlar’ın 1. maddesinde numarası yer alan hattımın işbu
Taahhütname imza tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtilen Taahhüt Süresi’nce faturalı sistemde
adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini,
3. Kampanya kapsamına alınan hattımın Taahhüt Süresi’nce faturalı sistemde adıma kayıtlı bir şekilde açık olması
gerektiğini, personel tarifeleri, Mobil Data tarifeleri, Jet tarifeleri, iPad tarifeleri, Tablet tarifeleri, Uçan İnternet
tarifesi ve Ortak Tarife dışındaki faturalı bireysel tüm tarifelerde kayıtlı olmam şartıyla faydalanabileceğimi,
4. Taahhüt Süresi’nden önce;
- Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
- İşletmeci tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem
- Taahhütname’nin 13. maddesinde belirtilen Tarife değiştirme koşullarına aykırı şekilde Tarife
değiştirmem, Kampanya kapsamı dışındaki tarifelerden birine geçmem,
- Hattımı üçüncü bir tarafa devretmem,
- Numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem,
- İşbu Kampanya ile birlikte (ilgili kampanya taahhütnamesinde açıkça izin verilen durumlar hariç
olmak üzere) başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmam,
- İşbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde
kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve
benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere,
Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi ihlal etmem durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan
haklardan yararlanamayacağımı, Cihaz’a ilişkin kalan taksit bedellerinin faturama yansıtılacağını ve söz
konusu tutarı ödeyeceğimi,
5. Kampanya’dan halihazırda kendi adıma kayıtlı herhangi bir AVEA hattının son ödeme tarihi geçmiş
borcunun bulunmaması önkoşulu ile faydalanabileceğimi,
6. Taahhüt Süresi boyunca Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni İŞLETMECİ’nin gönderdiği fatura
aracılığı ile ödeyebilmek için; adıma kayıtlı tüm bireysel faturalı hatlarımın ödeme performansının veya
kampanya katılım başvurum esnasında bayi tarafından Kredi Kayıt Bürosu nezdinde yapılacak Risk
Sorgulaması’nın ve kullanım alışkanlıklarının İŞLETMECİ tarafından olumlu değerlendirilmesi
gerektiğini,İşbu Taahhütname’nin 6. Maddesi son bendinde belirtilen KKB Risk Sorgulamasının
yapılabilmesi için her türlü başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini,
7. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik olmasının
sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
8. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında
“Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu bedelleri faturalar

aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme
yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde İŞLETMECI’nın sorumlu olmayacağını ve
İŞLETMECİ’den herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
9. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim
edeceğini,
10. Kampanya’dan adıma kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi, İŞLETMECİ’nin işbu
Cihaz Kampanyası kapsamında sağlanan cihaz sayısını müşteri bazında 2 (iki) adet ile sınırlama hakkının
bulunduğunu, ayrıca KKB Risk sorgulaması sonucu faydalandığım başka bir cihaz kampanyası
kapsamında taahhüdüm devam ederken cihaz kampanyalarından tekrar KKB Risk sorgulamasıyla
yararlanma hakkım olmadığını
11. Kampanya kapsamındaki hattım için taahhüt süresi boyunca 3. Madde de belirlenen tarifelerde olmak şartıyla
her fatura döneminde bir defaya mahsus farklı bir tarifeye geçebileceğimi,
12. Taahhütname’nin 14. maddesi kapsamında yer verilen Tarife geçişlerinde uygulanacak ücretlendirmenin,
tarife değişikliği öncesinde bulunulan tarifenin “Eski tarife” ve tarife değişikliği sonrasında geçilen
tarifenin “Yeni tarife” fiyatları göz önüne alınmak suretiyle aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacağını;
Eski tarifede fatura dönemi içinde 15 günden fazla kalındıysa veya tarifedeki faydaların tamamı kullanılmışsa tam
aylık ücret; 15 günden az kalındıysa ve tarifedeki faydaların tamamı kullanılmamışsa gün bazlı ücret yansıtılır.
Yeni tarifede ise kalındığı güne bakılmaksızın, tarifedeki tüm faydaların tamamı kullanılırsa tam aylık ücret,
kullanılmazsa gün bazlı ücret alınır. Gün bazlı ücret tarife bedelinin günlük tutarının (Aylık TarifeÜcreti/30),
tarifede kalınan gün ile çarpılmasıyla hesaplanır. Tarife geçişi yapıldıktan sonraki ilk faturada yukarıda belirtilen
hesaplamalara göre hem eski tarifenin hem yeni tarifenin ücreti bulunacaktır.
13. Kampanya’ya katılma talebimin aynı zamanda Kampanya’dan yararlanacağım hattımın 4.5G
hizmetlerinden yararlanması talebi olduğunu ve Kampanya’ya katılmamla birlikte 4.5G hizmetlerinden
otomatik olarak yararlanacağımı, istediğim zaman IPTAL 4.5G yazıp 5555’e SMS atarak 4.5G servisimi
kapatabileceğimi,
14. 4.5G hızından yararlanabilmek için İŞLETMECİ’nin 4.5G kapsama alanı içerisinde 4.5G servisi ile uyumlu
cihaz ve sim kart ile olmam gerektiğini, 4.5G kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik
gösterebileceğini,
15. İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) verinin, Paket kullanım miktarından
düşeceğini,
16. Kampanya kapsamındaki 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 bayi tarafından Cihaz tesliminde verilen fatura ile birlikte ilgili bayiye ya da
Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri üretici
firma yetkili servislerinden de alabileceğimi,
17. AVEA tarafından sunulmakta olan bir cihaz kampanyasından halihazırda yararlanıyor olmam halinde
işbu Kampanya’dan yararlanamayacağımı,
18. Taahhüt Süresi sonunda başka bir tarifeye geçmek istediğimi İŞLETMECİ’ye bildirmediğim sürece
Kampanya kapsamında hattıma tanımlanan tarifenin geçerli olmaya devam edeceğini ancak herhangi bir
indirim uygulanmayacağını ve İŞLETMECİ’nin söz konusu tarife şart ve ücretlerinde mevzuata uygun olarak
değişiklik yapabileceğini,

19. 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 tahakkuk edecek tüm vergi, ücret
ve benzeri yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

ÖZEL ŞARTLAR;
1. Kampanya kapsamına dahil edilecek hat numarası, tarife ismi, cihaz IMEI No ve Ödeme Seçeneği tercihi
aşağıdaki gibidir.

Hat No

Tarife İsmi

Cihaz Modeli

Cihaz IMEI No

2. İşbu Kampanya kapsamında Taahhüt süresi 12 aydır.
3. Gelir Paylaşım Ortaklık Tarifeleri yalnızca aynı Gelir Paylaşım Ortaklığının tarifeleri arasında olmak şartıyla
işbu taahhütnamedeki koşullara uygun geçiş yapabileceklerdir.
4. iPad (Wifi) kampanyasında geçerli olan 3 ay Tivibu Go Süper Paket hediyesi promosyon kodlarının yer aldığı
SMS, kampanya tanımlandıktan sonra müşterilere otomatik olarak gönderilecektir. SMS ile iletilen promosyon
kodunun 4445375 numaralı Tivibu müşteri hizmetleri aranılarak aktive edilmesi gerekmektedir. 3 aylık ücretsiz
kullanım süresi kampanya kodunun aktive edilmesiyle başlar ve ücretsiz kullanım süresi sonunda otomatik
sonlanır. Kampanya bitiminde kullanıcılar aboneliklerini başlatmadıkları takdirde paketler otomatik olarak iptal
edilecektir. Kampanyadan yeni Tivibu Go müşterisi sadece bir kez faydalanabilir. Promosyon kodu 30.09.2018
tarihine kadar geçerlidir Tivibu Go Süper paket kapsamındaki Kırmızı Halı içerikleri ayrıca ücretlendirilir.
5. Cihaz Kampanya Fiyatları:
Aylık Cihaz Bedeli
Cihaz Adı
(Aylık Tarifeye Ek Cihaz Adı
Ödenecek Tutar)
General Mobile 5 Plus (veya Dual)
99 TL
iPhone 7 32GB
Samsung Galaxy J5 Prime
109 TL
Samsung Galaxy S7 Edge
Vestel Venus V3 5580
92 TL
Türk Telekom K8 (2017)
Samsung Galaxy J7 Prime
120 TL
Sony Xperia XA1
Samsung Galaxy J7(2016)
144 TL
Türk Telekom Stylus 3
Samsung Galaxy Grand Prime+
87 TL
HTC Desire 830
General Mobile GM 5
82 TL
HTC Desire 10 Pro
Huawei P9 Lite 2017
116 TL
Sony Xperia XA1 Ultra
iPhone 6 32GB
205 TL
Lenovo K6 Note
iPhone 6s Plus 32GB
290 TL
General Mobile GM 6
iPhone 6s 32GB
268 TL
Huawei P10
Samsung Galaxy J5 Pro
133 TL
iPad (WiFi)
Alcatel Shine Lite
83 TL
Huawei P10 Lite
Apple AirPods Kulaklık
81 TL
Casper Via A1
LG Q6
108 TL
Samsung Galaxy J7 Pro
Samsung Galaxy J7 Core
95 TL
iPhone 8 64GB*
iPhone 8 256GB*
441 TL
iPhone 8 Plus 64GB*
iPhone 8Plus 256GB*
501 TL
Sony Xperia XZ1
Yukarıdaki tablodaki fiyatlara vergiler (KDV+ÖİV) dahil edilmiştir.
*En az 500 TL ön demenin zorunlu olduğu kampanyalardır.

Ad-Soyad :
TC Kimlik No :

İmza:

Aylık Cihaz Bedeli
(Aylık Tarifeye Ek
Ödenecek Tutar)
329 TL
318 TL
77 TL
164 TL
103 TL
112 TL
203 TL
184 TL
116 TL
91 TL
280 TL
161 TL
166 TL
154 TL
149 TL
359 TL
419 TL
307 TL

