Müşterinin ay içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını aştığında
(Adil Kullanım Noktaları: NET6 ve ULTRANET5 Paketleri için 25GB; NETLİMİTSİZ Plus için
100GB; NETLİMİTSİZ ve ULTRANET LİMİTSİZ için 50GB) internet kullanım hızı 3 Mbps olacak
şekilde düşürülecektir. Takip eden aya girildiğinde, Abone internet hizmetinden mevcut erişim
hızıyla tekrar yararlanabilecektir. Bulunulan ay içinde adil kullanım noktasının aşılmaması
durumunda erişim hızında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 8LİMİTSİZ Paketi için AKN
uygulaması bulunmamaktadır.

Seçilen paketteki belirlenmiş kampanya fiyat›na göre faturaland›rmaya ilk fatura döneminde
başlanacakt›r. Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, kampanya
dahilinde seçilen paketin belirtilen indirimli TTNET ADSL/TTNET YALIN ‹NTERNET tarifesinden
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone 24 (yirmi dört) ayl›k dönem zarf›nda, kampanya
kapsam›nda tercih ettiği tarife paketinin ücret olarak alt›na inmemek koşuluyla h›z/paket
değişikliği yapabilecektir. Söz konusu indirimler ayl›k kullan›m ücretlerini kapsamakta
olup, kota aş›m ücretinde ve Abone taraf›ndan seçilen tarifede yer alan diğer
ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu değildir. ‹şbu Kampanya Taahhütnamesi’nden
kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere, TTNET Abonesi’nin
faturas›na yans›t›lacakt›r.

3. Kampanyanın indirim süresi boyunca teknik olarak ADSL/TTNET YALIN İNTERNET erişim
hizmetleri geçici olarak dondurulamamaktadır. İndirim süresinden sonra, Abone’nin talebi
üzerine bir yıl içinde en fazla 2 defa ve toplamda 180 günü aşmayacak şekilde ADSL/TTNET
YALIN İNTERNET hizmetleri geçici olarak dondurulabilir. Erişim hizmetlerinin dondurulduğu
gün sayısı kadar kampanya taahhüdünün dolma tarihi ötelenecektir.

tercih edilen kablosuz modem bedeli (125 TL), Abonenin sonraki faturasına
yansıtılmak suretiyle Abone’den tahsil edilecektir.

kablosuz modem bedeli (125 TL), Abone’den tahsil edilecektir.

tüm indirimlerin toplamının, kampanya başvurusunda ücretsiz verilen kablosuz modem
bedelinin (125 TL) ve bağlantı ücretinin (30 TL) sonraki faturama yansıtılmak suretiyle
tahsil edileceğini bildiğimi;

yer alan diğer kullanımlara ait borçları ve kampanya başvurusnda tercih edilen
kablosuz modem bedelini (125 TL), ilk talepte nakten,defaten, herhangi bir hüküm
ihdasına gerek kalmaksızınTTNET’e ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve
taahhüt ederim.

