IPTV İPTAL / DEGİŞİKLİK TALEP FORMU

İnternet Hizmet No
veya
Bağlı Tel. No

:

Adı

:

Soyadı

:

Şirket/Kurum Adı

:

:

Şirket Yetkili Adı Soyadı :

İLETİŞİM BİLGİLERİ GÜNCELLEME
Cep Tel

:

İrtibat Tel

:

Ev/İş Tel

:

E-posta

:
@

PAKET DEĞİŞİKLİK TALEBİ
Abone tarafından geçiş yapılmak istenen yeni;
Tivibu Ev TARİFE PAKETİ:

ABONELİK İPTALİ (Hizmetimi aşağıdaki nedenle iptal etmek istiyorum.)
Bağlantı Problemleri
İhtiyaç Olmaması
Farklı Bir Firmanın Tercih Edilmesi
Ekonomik Nedenler
Müşteri Memnuniyetsizligi
İnternet İptali Yapılacağı İçin
Diğer

444 1 444 | turktelekom.com.tr

7 gün içinde teslim edildi mi?

İade edilen ekipmanlar;
Set top box iade edildi mi?

Evet

Hayır

IPTV Modem iade edildi mi?

Evet

Hayır

Kumanda iade edildi mi?

Evet

Hayır

Kablo iade edildi mi?

Evet

Hayır

IPTV hizmetimi iptal ettirmek veya paket değişikliği yapmak üzere, yukarıda verdigim bilgilerin tam
ve doğru olduğunu beyan eder, hatalı veya noksan olması durumunda meydana gelecek her türlü
zararı karşılayacağımı; varsa henüz ödenmemiş fatura borçlarımı, faydalandığım kampanyalar ve
verdiğim taahhütler ile ilgili olarak iptal nedeniyle tahakkuk edecek ücretleri ödeyeceğimi;
İŞLETMECİ mülkiyetinde ki ekipmanları hasarsız ve çalışır durumda yazılı iptal tarihinde teslim
ettiğimi veya en geç yazılı iptal talebimden itibaren 7 gün içinde teslim edeceğimi, bu süre içinde
teslim edemediğim veya kusurum nedeni ile arızalı teslim ettiğim ekipmanların bedelini
ödeyeceğimi, iptal tarihinden önce tahakkuk etmiş veya iptal tarihinden sonra tahakkuk edecek ve
henüz tarafıma fatura edilmemiş tutarlar olabileceği, bu tutarlar için adresime ek bir fatura
gönderileceği hakkında bilgilendirildiğimi. sözü geçen faturalara ait borçları, faturaların herhangi bir
nedenle tarafıma ulaşmaması durumunda dahi 444 1 444 Müşteri Hizmetlerinden öğrenerek,
tahsilat noktalarına ödeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

ABONE / VEKİL
AD

:

SOYAD

:

TARİH

:

/

/

2 0
ABONE İMZA

İPTAL TALEBİNDEN VAZGEÇEN MÜŞTERİNİN DOLDURACAĞI ALAN:

/

/

2 0

tarihinde iletmiş olduğum Tivibu iptal talebimden vazgeçtiğimi,
sözkonusu talebimin işlemden kaldırarak aboneliğimin ve abonelik sözleşmemin iptal talebimden
önceki haliyle, varsa faydalandığım kampanya ve taahhütlerden kaynaklanan yükümlülüklerimle
birlikte aynen devam etmesini talep ediyorum.

ABONE İMZA
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