TTNET İNTERNET ABONESİ OLMAYANLAR İÇİN HİZMET FORMU
T.C. Kimlik No

:

Adı

:

Soyadı

:

Unvanı/Firma Adı :

İRTİBAT BİLGİLERİ
Cep Tel

: 0

İrtibat Tel

: 0

Faks

: 0

E-Posta

:
@

E-posta adresi ve diğer irtibat bilgilerimi tam ve doğru vermemem, bilgilerimde
olabilecek değişiklikleri bildirmemem durumda kanun ve yönetmeliklerin TTNET'e
getireceği yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle TTNET'i sorumlu
tutmayacağımı kabul ediyorum.
İNTERNET faturamı e-posta olarak almak istiyorum.
İNTERNET faturamın basılı olarak adresime gönderilmesini istiyorum. (Fatura
adresi, bağlantı adresinden farklı ise alttaki adres bilgilerini doldurunuz.)
Fatura Adresi
İl

:

İlçe

:

Mahalle :
Sokak

:

Bina

:

Daire No:

Posta Kodu :
Ayrıntılı fatura istiyorum. (Basılı ayrıntılı fatura ücrete tabidir.)
Faturalarınız her ay düzenli olarak e-fatura portaline yüklenmektedir. E-Fatura
portalindeki son 6 aya ait faturalarınızı www.turktelekom.com.tr adresinden tek şifrenize
giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.
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Tivibi GO / YENİ BAŞVURU / PAKET DEĞİŞİKLİĞİ / İPTAL TALEBİ*
Yeni Başvuru

Paket Değişikliği

İptal

Üye tarafından yeni başvuru yapılan/paket değişikliği ile geçilmek istenilen/iptal edilmek istenen;
(yalnızca bir tercih yapınız)
Tivibu Go TARİFE PAKETİ:
*Tivibu Go servisleri bağlantı Yapılan internet paketinin ve/veya mobil hattın kotasını
kullanmaktadır.
Kullanılan kota miktarı data trafiğine göre değişmektedir.
Seç İzle Kapsamında yer alan kirala izle içerikleri (Kırmızı Halı) uyrıca ücrete tabi olup,
seçilmesi halinde ayrıca ücretlendirilecektir.
KAMPANYA İPTAL TALEBİ
Dahil olduğum kampanyanın iptal edilmesini talep ediyorum. İptal sonrası bu kampanya
ile sağladığım bu avantajların bedelinin bir sonraki faturamda yer almasını kabul ediyorum.
KAMPANYA DEĞERLİ SERVİS TALEP/İPTAL
TALEP İPTAL

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan eder, hatalı ve noksan olması
durumunda meydana gelecek zararlar ile ek hizmet taleplerim, nakil ve iptal durumlarında
tahakkuk edecek ücretleri TTNET A.Ş.’nin yürürlükteki ücret tarifesine göre ödeyeceğimi;
kullanıcı bilgilerimin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması
gibi hususlardan kaynaklanan gerek tarafımın gerekse üçüncü kişilerin uğradığı veya
uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak TTNET’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir
sorumluluğu olmayacağını, bu kapsamda TTNET’ten zarar, tazminat ve her ne ad altında
olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağımı, fatura adresimdeki değişiklik
taleplerimin güncel ve nihai taleplerim olduğunu, yukarıda belirtildiği şekilde
“faturalarımın basılı olarak adresime gönderilmesi yerine, e-fatura olarak
www.turktelekom.com.tr adresinde özel olarak oluşturulmuş e-fatura posta kutusuna
ulaştırılmasını” seçeneğini işaretlediğim takdirde TTNET Üyelik Sözleşmesi’nin 5.2
maddesi aboneye basılı fatura gönderme yükümlülüğü doğuracak biçimde
yorumlanmayacağını, TTNET’in basılı fatura gönderme yükümlülüğü altında
bulunmadığını kabul ettiğimi ve faturalarımın kağıt ortamında posta olarak
gönderilmediğinden bahisle herhangi bir itirazda bulunmayacağımı, işbu beyanın
sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu işburada gayrikabili rücu olarak, taahhüt ve
beyan ederim.
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AD

:

SOYAD :
TARİH

:

2 0

Talebim üzerine yapılan işlemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.
TTNET ANONİM ŞİRKETİ ADINA
İMZA

Kaan Aktan

Necdet Mert Başar
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ÜYE
İMZA

