GÜNLÜK İNTERNET ÜCRETSİZ MODEM KAMPANYASI
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ADSL BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO
12 Aylık Taahhüt Karşılığında

Kablosuz Modem

Ücretsiz

1. Günlük İnternet paketini alan yeni müşteri tarafından 12 (on iki) ay boyunca TTNET
ADSL abonesi olma taahhüdünde bulunulması ve bu taahhüde uygun davranılması
koşuluyla, yukarıda belirtilen kablosuz modem seçeneğini ücretsiz olarak alabilecektir.
2. Bu taahhütname ile TTNET tarafından 1 adet kablosuz modem ücretsiz olarak teslim
edilecektir. Müşterinin kablosuz modem istemesi durumunda 12 (on iki) ay boyunca
TTNET ADSL müşterisi olma taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranması
koşuluyla, TTNET tarafından 1 adet ADSL kablosuz modem Müşteri’ye ücretsiz olarak
teslim edilecektir.
3. Abone, TTNET ile imzaladığı ADSL hizmetine ilişkin Abonelik Sözleşme’sini ve kablosuz
modem için vermiş olduğu 12 (on iki) aylık Abonelik Taahhütname’sini, herhangi bir
şekilde kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyecektir.
4. Müşteri, 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, abonenin ADSL aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda TTNET
aboneden modem ücretini alma hakkına sahiptir.
TTNET tarafından ADSL hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten
yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi, Müşteri’nin herhangi bir sebeple
yukarıda belirtilen taahhüt seçeneğini 12 (on iki) aylık süre tamamen dolmadan
TTNET ADSL Aboneliğini sona erdirmesi veya borcunu ödememesi gibi nedenlerle
TTNET tarafından Müşteri’nin aboneliğine son verilmesi (sözleşmenin feshi) durumları
başta olmak üzere ve abonelikten vazgeçme talebinin yazılı olarak TTNET’e iletilmesi
durumunda, bu kampanya nedeniyle müşteriye verilen modemin ücreti, (varsa)
ödenmemiş bağlantı ücreti ve taksitleri, (varsa) geriye dönük ADSL kullanım ücretleri,
(varsa) tarifede yer alan diğer kullanımlara ait borçları müşteriden tahsil edilecektir.
Müşteri, abonelikten vazgeçme taleplerini yazılı olarak TTNET’e iletmekle
yükümlüdür.
5. Kampanya 100.000 adet modem ile sınırlıdır.
6. TTNET, fiyat ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

TAAHHÜTNAME

Yukarıda belirtilen kampanya koşullarını okuduğumu ve aynen kabul ettiğimi, taahhütnameyi
imzaladığım tarihi takip eden aydan itibaren 12 (on iki ) ay boyunca TTNET ADSL abonesi olarak
kalacağımı, ADSL hizmetine ilişkin olarak tüm yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak yerine
getireceğimi, TTNET tarafından ADSL hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle, hizmetten
yararlandığım yerde sürekli olarak verilememesi durumunda bu kampanya nedeniyle tarafıma
verilen 1 adet ADSL kablosuz modem ücreti olan 125 TL’yi,
12 aylık taahhüt süresinden önce ADSL aboneliğimden vazgeçmem durumunda veya TTNET
tarafından aboneliğime son verilmesi veya herhangi bir nedenle aboneliğimin son bulması halinde,
Bu kampanya kapsamında ücretsiz verilen 1 adet ADSL kablosuz modem ücreti olan 125 TL’yi,
(varsa) geriye dönük kullanım ücretlerini, (varsa) ödenmemiş bağlantı ücreti ve taksitleri, (varsa)
tarifede yer alan diğer kullanımlara ait borçları 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 nakten, defaten, herhangi bir hüküm
ihdasına gerek kalmaksızın TTNET’e ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt
ederim.
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