ÖZEL 1000+ İNDİRİM KAMPANYASI
TAAHHÜTNAMESİ
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NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlara %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.
* NET Paketlerdeki abone, ADSL hattının bulunduğu yerdeki 8 Mbps’ye kadar destekleyen hızı kullanacak
olup, bu hız bağlanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir. Abonenin ay içerisindeki veri kullanımı
(download) adil kullanım noktası olan 25 GB’yi aştığında ADSL kullanım hızı 1 Mbps olacak şekilde
düşürülecektir. Takip edilen aya girildiğinde, abone internet hizmetinden mevcut erişim hızıyla tekrar
yararlanabilecektir. Bulunulan ay içinde 25 GB kotanın aşılmaması durumunda erişim hızında herhangi
bir değişiklik olmayacaktır.

ÖZEL 1000+ İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI:
1. 1000 adet ve üzeri konutu bulunan Site, Lojman ve/veya Toplu konutlarda oturan yeni aboneler
ve mevcut taahhütsüz aboneler (mevcut paketinden üst pakete geçmek koşuluyla) tarafından
31.01.2011 tarihine kadar 24 (yirmi dört) ay boyunca TTNET ADSL abonesi olma taahhüdünde
bulunulması ve bu taahhüde uygun davranılması koşuluyla, TTNET tarafından, taahhütnamenin
imzalandığı tarihi takip eden aydan itibaren 24 (yirmi dört) ay boyunca yukarıda seçilmiş TTNET
tarife paketinin indirimli aylık ücretlerinden yararlanacaklardır.
İndirimlere taahhütnamenin imzalandığı tarihi takip eden aydan itibaren başlanacaktır. Müşteri 24
(yirmi dört) aylık dönem zarfında kampanya kapsamında tercih ettiği tarife paketinin ücret olarak
altına inmemek koşuluyla hız/paket değişikliği yapabilecektir. Söz konusu indirimler aylık kullanım
ücretlerini kapsamakta olup, kota aşım ücretinde ve Müşteri tarafından seçilen tarifede yeralan
diğer ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu değildir.İndirim süresi sonunda aboneler,
yürürlükteki TTNET tarifelerinden yararlanacaktır.
Yeni Aboneliklerde bağlantı ücret tahsil edilmeyecektir.
Taahhütnameden doğan damga vergisi abone tarafından ödenecektir.
Kampanyadan bitiminden sonra müşteri mevcut TTNET kampanyalarından yada istediği diğer
TTNET tarifelerinden faydalanabilecektir.
2. Kampanyanın indirim süresi boyunca teknik olarak ADSL erişimi geçici olarak
dondurulamamaktadır. İndirim süresinden sonra, müşterinin talebi üzerine en fazla 2 defa ve
toplamda 90 günü aşmayacak şekilde ADSL geçici olarak dondurulabilir. ADSL’in dondurulduğu gün
sayısı kadar kampanyanın taahhüt dolma tarihi ötelenir.

3. TTNET tarafından ADSL hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten
yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda TTNET, Abone’den bu kampanya
kapsamında indirimli süre boyunca, modem ücreti hariç olmak üzere, ADSL kullanım ücretinde
yapılan indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.
4. TTNET veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 24 (yirmi dört) aylık süre tamamen dolmadan
önce;
Abone’nin dahil olduğu Kampanyanın iptal edilmesi halinde, işbu Taahhütname’nin Abone
tarafından imzalandığı tarihten itibaren iptal zamanına kadar geçen dönem içindeki tüm indirimlerin
toplamı Abone’nin sonraki faturasına yansıtılmak suretiyle Abone’den tahsil edilecektir.
Abone’nin Aboneliğinin iptal edilmesi halinde ise Kampanya nedeniyle işbu Taahhütname’nin Abone
tarafından imzalandığı tarihten itibaren iptal zamanına kadar geçen dönem içindeki tüm indirimlerin
toplamı, (varsa) ödenmemiş bağlantı ücreti ve taksitleri, (varsa) geriye dönük ADSL/TTNET YALIN
İNTERNET hizmeti kullanım ücretleri, (varsa) tarifede yer alan diğer kullanımlara ait borçları
Abone’den tahsil edilecektir.
Abone, işbu kampanya veya abonelikten vazgeçme taleplerini yazılı olarak TTNET’e iletmekle
yükümlüdür.
5. Müşteri, kampanya uygulaması çerçevesinde TTNET’ten edindiği ADSL hizmetini Türkiye sınırları
içerisinde ücreti karşılığında bir başka yere naklini talep edebilme hakkına sahiptir. Nakil talep edilen
yerde teknik imkansızlıklar nedeniyle TTNET tarafından hizmetin sürekli olarak verilememesi
nedeniyle, Müşteri’nin ADSL aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda TTNET, Müşteri’den bu
kampanya kapsamında indirimli süre boyunca ADSL kullanım ücretinde ve varsa İşyerim Katma
Değerli Hizmetler’de yapılan indirimlerin toplamını yeni ikamet yerine ilişkin olan ikametgah
belgesinin ibrazı koşuluyla, talep etmeyecektir.
6. İşbu taahhütnamede yer almayan hükümler için TTNET Abonelik Sözleşmesi hükümleri
geçerlidir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen ve seçmiş olduğum kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve aynen
kabul ettiğimi; hizmet almaya başladığım tarihi takip eden aydan itibaren 24 (yirmi dört) ay
boyunca TTNET ADSL abonesi olarak kalacağımı,TTNET Bireysel ADSL ve TTNET İşyerim ADSL
Paketleri hizmetine ilişkin olarak tüm yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak yerine
getireceğimi, 24 (yirmi dört) aylık süreden önce (ADSL hizmetinden yararlanılan yerde TTNET
tarafından teknik imkansızlıklar nedeniyle hizmetin sürekli olarak verilememesi durumu hariç)
ADSL aboneliğimden vazgeçmem durumunda veya TTNET tarafından aboneliğime son verilmesi
veya herhangi bir nedenle aboneliğimin son bulması halinde, taahhütnameyi imzaladığım tarihi
takip eden aydan itibaren abonelikten vazgeçmeye ilişkin yazılı beyanımın TTNET’e ulaştığı tarihe
ya da Abonelik Sözleşmesi’nin herhangi bir nedenle sona erdiği tarihe kadar kampanya nedeniyle
işbu Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren iptal zamanına kadar geçen
dönem içindeki tüm indirimlerin toplamı + (varsa) geriye dönük ADSL kullanım ücretlerini, (varsa)
ödenmemiş bağlantı ücreti ve taksitleri, (varsa) tarifede yer alan diğer kullanımlara ait borçları
ilk talepte, nakten, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın TTNET’e ödemeyi
gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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