KAMULUYA HER ŞEY DAHİL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
ABONELİK TÜRÜ
Yeni Abone
İnternet Hizmet No : .......................................................................
TAAHHÜT SÜRESİ : 24 Ay
KAMPANYA İNDİRİM SÜRESİ : 24 Ay
KAMPANYA PAKETLERİ
Paket

Tarife
Fiyatı**

İndirim Bedeli**
Kampanyali
(0-24 ay)
Fiyat* (0-24 ay)

ULTRANET LİMİTSİZ (16 Mbps'ye kadar (50 GB AKN))

86 TL

31,10 TL

54,90 TL

FİBERNET LİMİTSİZ (24 Mbps'ye kadar (75 GB))

94 TL

34,10 TL

59,90 TL

HİPERNET LİMİTSİZ (24 Mbps'ye kadar (75 GB))

94 TL

34,10 TL

59,90 TL

Yalın ULTRANET LİMİTSİZ (16 Mbps'ye kadar (50 GB))

104 TL

37,10 TL

66,90 TL

Yalın FİBERNET LİMİTSİZ (24 Mbps'ye kadar (75 GB))

112 TL

42,10 TL

69,90 TL

Yalın HİPERNET LİMİTSİZ (24 Mbps'ye kadar (75 GB))

112 TL

42,10 TL

69,90 TL

*Paket fiyatlarına internet için % 18KDV ve %5 ÖİV dahildir.
**İndirim tutarı, İnternet paketlerine ve Yalın paketlerde yalın erişim ücretine verilen indirimlerin toplamıdır.
Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile kampanyalı fiyat farkını göstermektedir.
***Yukarıdaki tabloda yer alan Kampanyalı Fiyatlar tabloda belirtilen indirim süresi boyunca geçerli olup,
taahhüt sonrası yürürlükteki internet ve yalın erişim ücreti tarifesi uygulanacaktır.
****İnternet servis sağlayıcı olan TTNET A.Ş. (“İŞLETMECİ”) üzerinden hizmet verilmektedir.
1. Kampanyadan, kampanya yürürlüğe girdikten sonra gerçekleşen internet abonelik iptali üzerinden en az 3 (üç) ay
geçmiş yeni aboneler, yukarıda tablolarda belirtilmiş olan İnternet paketlerinden birini seçmek ve 24 ay boyunca
İnternet abonesi olma taahhüdünde bulunmak ve kamu çalışanı olduğunu kanıtlayan kimliğini ibraz etmek kaydıyla
yararlanabileceklerdir.
2. Abone tarafından, yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen tarifelerden birinin seçilerek Abonelik
Sözleşmesinin imzalanması suretiyle 24 (yirmi dört) ay boyunca iş bu kampanyada belirtilen İŞLETMECİ
hizmetlerine Abone olma taahhüdünde bulunulması ve bu taahhüde uygun davranılması koşuluyla, 24 ay
süresince yukarıda seçilmiş olan hizmetlere ait tarife paketlerinin kampanyalı aylık ücreti alınacak ve kampanya
süresinden sonra yürürlükteki İnternet tarifesinden ücretlendirilecektir.
3. Modem ve bağlantı ücreti (192 TL) kampanya kapsamında ücretsizdir.
Yalın İnternet erişim hizmetinin yürürlükteki ücreti 18 TL’dir. Söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen
abonelere yalın internet erişim ücreti kampanya kapsamında Ultranet paketleri için aylık 12 TL, Hipernet ve
Fibernet paketleri için aylık 10 TL olmak üzere indirimli olarak ayrıca faturaya yansıtılacaktır. Kampanya süresi
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sonrasında yalın internet erişim hizmeti ücretinin yürürlükteki ücreti faturaya yansıtılacaktır.
Yalın İnternet hizmeti başvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneliği olmayan yeni
müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama Ücreti, kampanya kapsamında
ücretsizdir.
4. Kota aşım, alınan katma değerli servisler vb. ek ücretler kampanyalı fiyata dahil değildir. Kotalı paketlerde kota
aşım ücreti, abonenin kampanya dahilinde abone olduğu paketin yürürlükteki kota aşım ücreti üzerinden faturasına
yansıtılacaktır. Kota aşım ücret bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer almaktadır.
5. Seçilen paketteki hizmetler için belirlenmiş kampanya fiyatına göre faturalandırmaya ilk fatura dönemiyle
başlanacaktır.
6. Abone, 24 aylık(yirmi dört ay), indirim dönemi zarfında sadece, kampanya kapsamında geçişe açık olan
paketlere, kampanyaya girişte tercih ettiği tarife paketinin ücret olarak altına inmemek koşuluyla, hız/paket
değişikliği yapabilecektir. Bu durum taahhüdü ihlal olarak değerlendirilmeyecek ve İŞLETMECİ’in tarifelerde
değişiklik yapması halinde aboneye güncel Kampanya ve tarife tutarları ile güncel kampanyaya ilişkin sağlanan
indirim uygulanmak suretiyle Kampanya’dan yararlanma hakkı verilecektir. Belirtilen durumların haricinde
yapılan değişiklikler kampanya iptali olarak değerlendirilecektir.
7. İşbu Kampanya Taahhütnamesi’nden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere, Abonenin
ilk faturasına yansıtılacaktır.
8. Abone, Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca Abonelik Sözleşmesi’ni ve/veya Kampanya Taahhütnamesi’ni
herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devredemez.
9. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat dondurduğu süre kadar
ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. Ekleme yapılan bu dönemde, abone
indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate
alınmaktadır.
10. İŞLETMECİ tarafından İnternet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten yararlandığı yerde
sürekli olarak verilememesi durumunda hizmetin verilemediği süre müddetince işbu kampanya nedeniyle indirimli
süre dahilinde Aboneye sunulan ancak yararlanamadığı hizmetlerin kullanım ücretinde yapılan indirimlerin toplamı
Aboneden tahsil edilmeyecektir.
11. Kampanya kapsamında rayiç bedeli 250TL olan kablosuz VDSL modem ücretsiz verilecektir. Kampanya
kapsamında verilen modemlerin markasını belirleme hakkı İŞLETMECİ’ye aittir ve stoklarda yer alan markalarla
sınırlıdır. FİBERNET Paketlerinde, FTTH altyapısında hizmet alan aboneler için, mülkiyeti Türk Telekomünikasyon
A.Ş.’ye ait olan HGW modeme abonelik boyunca ücretsiz kullanım hakkı sağlanacaktır. Abonenin Türk
Telekomünikasyon A.Ş’den ses hizmeti almıyor olması halinde FİBERNET aboneliğini iptal etmesi veya her
halükarda ses hizmeti ve FİBERNET Paket aboneliğinin birlikte iptali halinde, FİBERNET abonelerinin kullanımına
sunulan HGW modemlerin, iptal başvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanağında
belirtilen bedeller tahsil edilecektir.
12. Abonenin dahil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal edilmesi ve/veya kampanya giriş paketinden
daha düşük ücretli bir pakete geçilmesi halinde; Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten
itibaren taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak aboneden taahhüt
kapsamında tahsil edileceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamı, bu
tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil edilecektir.
Ek olarak, (varsa) bağlantı ücretinin, (varsa) kurulum ücretinin ve taksitli satılan cihaz/servis/ürünlerin kalan
taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.
13. Abone, İŞLETMECİ’ten edindiği İnternet hizmetini Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında bir başka yere
naklini talep edebilme hakkına sahiptir. Nakil talep edilen yerde teknik imkansızlıklar nedeniyle İŞLETMECİ
tarafından hizmetin sürekli olarak verilememesi nedeniyle, Abone’nin İnternet hizmeti aboneliğini iptal ettirmek
istemesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca kullanım ücretinde
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yapılan indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.
14. İşbu taahhütnamede yer almayan hususlarda İŞLETMECİ ile imzalanan Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.
15. Abone, internet hattının bulunduğu yerdeki 16 ve 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı kullanacak olup, bu hız
bağlanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir. Abonenin ay içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım
noktasını (Paketler için belirlenen Adil Kullanım Noktaları yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Belirtilen paketlerin
yalın versiyonları için de aynı adil kullanım noktası uygulanmaktadır.) aştığında internet kullanım hızı düşürülecektir.
İŞLETMECİ, düşürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya
girildiğinde Abone internet hizmetinden mevcut erişim hızıyla tekrar ararlanabilecektir.
TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve kampanya koşullarına uyacağımı, işbu
taahhütnamede belirtilen kampanya iptali ve abonelik iptalinden doğacak ödemelir ilk talepte, nakten, defaten,
herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın İşletmeci’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak, beyan ve taahhüt
ederim.
ABONENİN
ADI

:

SOYADI

:

UNVANI

TARİH

:

ABONE İMZA
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MODEM TESLİM TUTANAĞI
Kamuluya Her Şey Dahil Kampanyası kapsamında 1 adet..........................................................marka
......................................................seri no.lu modem hasarsız ve eksiksiz olarak teslim edilmiştir.

TESLİMAT TARİHİ :
TESLİM ALANIN
ADI

:

SOYADI :

TESLİM EDENİN
ADI

:

SOYADI :

TESLİM EDEN İMZA
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TESLİM ALAN İMZA

