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TTNET Mobil 3G ve 3G İndirimli Paketleri
Taahhütnamesi
Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun.

TTNET Mobil İkisi Bir Yerde 3G Paketleri Kampanyası’ndan (“Kampanya”) sadece, aşağıdaki tabloda
belirtilen TTNET ADSL/VDSL abonesi olan, bununla birlikte TTNET Mobil İkisi Bir Yerde Tarifesi’nden
yararlanan ve 24 ay süreli işbu kampanya taahhütnamesini imzalayan aboneler (“Abone/ler”) aşağıda yer
alan koşullarla faydalanabilirler:

TTNET Mobil 3G İndirimli Paketleri Kampanyası Katılım Koşulları
1. Kampanya Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Avea”) ve TTNET A.Ş. (“TTNET”) işbirliği kapsamında
düzenlenmektedir.
2. Kampanya’ya başvuru TTNET Mobil markalı ürün ve hizmetleri satma ve pazarlama yetkisine sahip,
detayı www.ttnetmobil.com.tr adresinde belirtilen yetkili satış noktalarından gerçekleştirilir.
3. Kampanya’dan sadece TTNET Mobil İkisi Bir Yerde tarifesine bağlı hat ve aynı zamanda 3G
hizmetlerine de abone olunacak şekilde abonelik tesis eden aboneler faydalanabilecektir. Bu bakımdan
Kampanya’dan yararlanmak isteyen Abonelerin TTNET Mobil İkisi Bir Yerde tarifesine bağlı olacak şekilde
yeni bir faturalı abonelik sözleşmesi imzalayarak, 3G hizmetlerinden faydalanmayı kabul etmeleri ve bu
hizmete tahsisli yeni bir TTNET Mobil hattı almaları gerekmektedir. Bu taahhütname ve abonenin 3G
hizmetlerinden faydalanma yönündeki talebi bu kampanya kapsamında Abone’ye tahsis edilecek SIM
kart / SIM kartlar yalnızca data ve SMS hizmetlerine açık olacak; Abone, Kampanya kapsamında kendisine
tahsis edilen SIM kart üzerinden ses, MMS gibi diğer hizmetlerden faydalanamayacaktır.
4. Kampanya süresi içinde başvuran ve aşağıdaki ön koşulları sağlayan aboneler, 24 ay boyunca bu
kampanya kapsamında TTNET Mobil aboneliğini sürdürmeyi taahhüt ederek aşağıda detayları verilen
paketten - aşağıdaki şartlarla - faydalanabileceklerdir.

TTNET Mobil 3G Paketi:
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• Bu Aboneler tarafından TTNET Mobil aboneliğinin ve/veya TTNET Mobil 3G Paketi aboneliğinin sona
erdirilmesi ve/veya Avea tarafından haklı nedenle sona erdirilmesine sebep olunması ve/veya Abone
tarafından hattın bir üçüncü kişiye devredilmesi ve/veya ilgili hatta ait numaranın bir başka işletmeciye
taşınması ve/veya hattın faturasız sisteme geçirilmesi ve/veya hattın tarifesinin değiştirilmesi halleri
dahil 24 aylık taahhüdün süresinden önce sona erdirilmesi durumunda kampanya kapsamında aboneye
sağlanan haklar sona erecek ve Kampanya’dan faydalanılan ay ile paket ücretinde bir ayda sağlanan
indirim tutarının çarpımı sonucu elde edilen toplam tutar ve 3G Mobil Modem cihazının işbu
taahhütnamenin imza tarihindeki cari bedeli olan KDV dahil 75.- TL abonenin kampanya kapsamındaki
hattına tahakkuk eden son faturasına yansıtılacaktır.

Avea kopyasıdır.

• Aşağıdaki Tabloda Sütun A’da bulunan TTNET ADSL paket kullanıcısı olup, TTNET Mobil İkisi Bir Yerde
Tarifesi’nden yararlanmakta olan aboneler talep etmeleri halinde işbu 24 aylık taahhütnameyi
imzalamak suretiyle liste fiyatı olan aylık KDV ve ÖİV dahil 6,99.-TL yerine indirimli olarak KDV ve ÖİV
dahil 5,99.- TL karşılığı 3G paketinden faydalanacaktır. Bu paket kapsamında Abonelere ücretsiz ZTE
marka ve MF627 model modem, aylık 500 MB data kullanma hakkı ve ayrıca abonelikleri süresince her ay
ücretsiz 600 WiFi dakikası sağlanacaktır. Ücretsiz verilen 600 WiFi dakikaları, bir sonraki aya
devredilmeyecektir.

Bu bir Avea hizmetidir.

www.ttnetmobil.com.tr

444 0 375
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TTNET Mobil 3G İndirimli Paketi:
• Aşağıdaki Tabloda Sütun B’de bulunan TTNET ADSL/VDSL paket aboneleri ile TTNET Mobil İkisi Bir Yerde
Tarifesi’nden yararlanmakta olan aboneler, talep etmeleri halinde işbu 24 aylık taahhütnameyi
imzalamak suretiyle aylık 6,99.-TL yerine indirimli olarak KDV ve ÖİV dahil 1.- TL karşılığı 3G paketinden
faydalanacaktır. Bu paket kapsamında Abonelere ücretsiz ZTE marka ve MF627 model modem, aylık 500
MB data kullanma hakkı ayrıca abonelikleri süresince her ay ücretsiz 600 WiFi dakikası sağlanacaktır.
Ücretsiz verilen 600 WiFi dakikaları, bir sonraki aya devredilmeyecektir.
• Bu Aboneler tarafından TTNET Mobil Aboneliğinin ve/veya TTNET Mobil 3G İndirimli Paketi aboneliğinin
sona erdirilmesi ve/veya Avea tarafından haklı nedenle sona erdirilmesine sebep olunması ve/veya Abone
tarafından hattın bir üçüncü kişiye devredilmesi ve/veya ilgili hatta ait numaranın bir başka işletmeciye
taşınması ve/veya hattın faturasız sisteme geçirilmesi ve/veya hattın tarifesinin değiştirilmesi halleri
dahil 24 aylık taahhüdün süresinden önce sona erdirilmesi durumunda kampanya kapsamında aboneye
sağlanan haklar sona erecek ve Kampanya’dan faydalanılan ay ile paket ücretinde bir ayda sağlanan
indirim tutarının çarpımı sonucu elde edilen toplam tutar ve 3G Mobil Modem cihazının işbu
taahhütnamenin imza tarihindeki cari bedeli olan KDV dahil 75.- TL abonenin son faturasına
yansıtılacaktır.

Kampanya kapsamında sağlanacak 3G Mobil Modem cihazı ile ilgili olarak her türlü talep ve şikayet için
irtibata geçilmesi gereken adres ve telefon bilgileri aşağıda belirtilmiştir:
Bu bir Avea hizmetidir.

www.ttnetmobil.com.tr

444 0 375
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Avea kopyasıdır.

5. TTNET Mobil 3G Paketlerini tercih eden Aboneler için aylık 500 MB/paket kullanımının aşılması halinde,
2GB'a kadar data kullanım ücretleri her ek 500 MB için KDV ve ÖİV dahil 9.- TL olacaktır. Abonelerin
toplam 2 GB kullanımı aşmaları halinde data kullanımları KDV ve ÖİV dahil 0,05 TL/MB üzerinden
ücretlendirilecektir. Kampanya ile sağlanan ücretsiz veri sadece ilgili oldukları ay içerisinde geçerli olacak,
bir sonraki aya aktarılmayacaktır.
6.AVEA’nın taahhüt süresi içinde ilgili mevzuata uygun şekilde kampanya koşullarını değiştirme hakkı
saklıdır.
7. TTNET Mobil 3G İndirimli Paketini kullanan ve aşağıda belirtilen tabloda B sütununda bulunan ADSL
paketlerinden Netlimitsiz ADSL paketleri hariç A sütununda bulunan ADSL paketlerine veya aşağıdaki
tabloda belirtilmiş olan paketlerden farklı bir ADSL Paketi'ne geçmeleri durumunda 3G paket kullanımları
TTNET Mobil 3G Paketi KDV ve ÖİV dahil aylık 5,99.-TL üzerinden ücretlendirilmeye başlanacak ve ayrıca
TTNET Mobil 3G İndirimli Paketi'nden faydalanılan ay ile TTNET Mobil 3G ve TTNET Mobil 3G İndirimli
paketleri arasındaki ücret farkının çarpımı sonucu elde edilen toplam tutar abonenin son faturasına
yansıtılacaktır.
8. Kampanya kapsamında sağlanacak 3G Mobil Modem cihazı/ cihazları (3G Mobil Modem) sadece TTNET
Mobil 3G data hattı ile çalışacak SIM kilit özelliğini haiz olacaktır. Abone Kampanya fiyatlarından istifade
edeceği işbu Taahhütnamenin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren 24 (yirmi dört) aylık süre
boyunca, 3G Mobil Modem cihazını TTNET Mobil SIM kartı ile birlikte kullanmayı kabul eder.
9. Aboneler söz konusu taahhütlerine uymamaları halinde 3G Mobil Modem cihazlarını başka bir
işletmeciye ait SIM kart ile kullanabilecek ancak yukarıda 4. Maddede yer alan son faturalarına
yansıtılacağı belirtilen tutarları ödemekle yükümlü olacaktır. 3G Mobil Modem cihazlarının sim kilit
kodları TTNET yedinde bulunmakta olup, Kampanya fiyatlarının uygulanacağı işbu Taahhütname’nin
Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren 24 aylık sürenin sonunda abonenin talebi üzerine Aboneye
TTNET tarafından 444 0 375 nolu TTNET müşteri hizmetleri merkezinden verilecektir. Belirtilenlerden
ayrı olarak cihazın sim kilidinin işbu taahhütname süresi içinde/dışında yetkisiz kişiler tarafından
kaldırılması halinde cihaz garanti kapsamından çıkacaktır.
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24 ay boyunca aylık KDV ve ÖİV dahil 5,99 TL karşılığında
3G Paketi’nden faydalanabilecek olan TTNET ADSL Paketleri
-Sütun A-

24 ay boyunca aylık KDV ve ÖİV dahil 1 TL karşılığında
3G Paketi’nden faydalanabilecek olan TTNET ADSL/VDSL Paketleri
-Sütun B-

NET4

NETLİMİTSİZ**

NET4+

NETLİMİTSİZ Başlangıç**

NET4+2

NETLİMİTSİZ Profesyonel**

NET4 Başlangıç

2LİMİTSİZ

NET4 Ekonomik

4LİMİTSİZ

NET4 Profesyonel

4LİMİTSİZ Profesyonel Ekstra

NETLİMİTSİZ

8LİMİTSİZ

NETLİMİTSİZ Başlangıç

8LİMİTSİZ Profesyonel Ekstra

NETLİMİTSİZ Profesyonel

VDSL16

NET6

İşyerim VDSL16

1LİMİTSİZ*

VDSL32

1LİMİTSİZ Profesyonel*

İşyerim VDSL32

* Mevcut 1LİMİTSİZ ve 1LİMİTSİZ Profesyonel aboneler TTNET Mobil 3G Paketlerinden yararlanamaz.
** Söz konusu fiyat TTNET Mobil 3G veya TTNET Mobil 3G İndirimli Paketleri’nden birine sahipken tabloda bulunan 1LİMİTSİZ ve 1LİMİTSİZ
Profesyonel hariç diğer ADSL/VDSL Paketlerinden NETLİMİTSİZ Paketleri’ne geçen aboneler için geçerlidir.

Mersa Elektronik Ve Teknolojik Ürünleri A.Ş.
Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu 4.Cad No:1 34775
Y.Dudullu/Ümraniye/İstanbul
Müşteri Hizmetleri: 444 0 140
İthalatçı firmanın, satıcı firmanın, üretici firmanın garanti kapsamında müşterek müteselsil sorumluluğu
bulunmaktadır. Abone bu firmalardan herhangi birine bu kapsamda başvuruda bulunabilir.
Yukarıda yer alan Kampanya koşulları ile tarafıma sunulan Kampanya şartlarını okudum, anladım ve kabul
ediyorum. İşbu koşullar ile Kampanya’ya katılmayı talep eder; Kampanya’nın tüm koşullarına uymayı ve
aşağıda yer alan bilgiler ile imzanın şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Abone Adı/ Soyadı :
TTNET ADSL No :
3G Mobil Modem IMEI :
Mevcut ADSL/VDSL Paketi :
Yeni ADSL/VDSL Paketi :

/

/2 0
Avea kopyasıdır.

Tarih:

Satış noktası imza/kaşe
08/2010

Abonenin imzası (Kurum ise imza/kaşe)

Bu bir Avea hizmetidir.

www.ttnetmobil.com.tr

444 0 375

