İNTERNETE İLK ADIM KAMPANYASI
24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ
İnternet

Yalın İnternet

BAĞLANTI TÜRÜ

:

İNTERNET HİZMET NO

: ..............................................................................

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO

: ..............................................................................

Kampanya Kapsamında Sunulan Internet Paketleri
DAHİL
OLUNAN
PAKET

AYLIK
Kaç GB'dan
KAMPANYALI İNDİRİM İNDİRİM
KULLANIM KOTASI Sonra Hızım TARİFE
FİYAT
SÜRESİ BEDELİ
SONRASI HIZ
Düşer (AKN) FİYATI

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ
PAKETLER

BAĞLANTI HIZI

NET LİMİTSİZ 25GB

8 Mbps'ye kadar

3 Mbps

25 GB

76 ₺

39,90 ₺

24 Ay

44,10 ₺

ULTRANET LİMİTSİZ 25GB

16 Mbps'ye kadar

5 Mbps

25 GB

80 ₺

42,90 ₺

24 Ay

45,10 ₺

FİBERNET LİMİTSİZ 25GB

24 Mbps'ye kadar

8 Mbps

25 GB

82 ₺

43,90 ₺

24 Ay

46,10 ₺

HİPERNET LİMİTSİZ 25GB

24 Mbps'ye kadar

8 Mbps

25 GB

82 ₺

43,90 ₺

24 Ay

46,10 ₺

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖIV dahildir.
Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın Internet Paketleri
DAHİL
OLUNAN
PAKET

AYLIK
Kaç GB'dan
KAMPANYALI İNDİRİM İNDİRİM
KULLANIM KOTASI Sonra Hızım TARİFE
FİYAT
FİYATI
SÜRESİ BEDELİ
SONRASI HIZ
Düşer (AKN)

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ
PAKETLER

BAĞLANTI HIZI

NET LİMİTSİZ 25GB

8 Mbps'ye kadar

3 Mbps

25 GB

94 ₺

51,90 ₺

24 Ay

52,10 ₺

ULTRANET LİMİTSİZ 25GB

16 Mbps'ye kadar

5 Mbps

25 GB

98 ₺

54,90 ₺

24 Ay

53,10 ₺

FİBERNET LİMİTSİZ 25GB

24 Mbps'ye kadar

8 Mbps

25 GB

100 ₺

55,90 ₺

24 Ay

54,10 ₺

HİPERNET LİMİTSİZ 25GB

24 Mbps'ye kadar

8 Mbps

25 GB

100 ₺

55,90 ₺

24 Ay

54,10 ₺

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖIV dahildir.
*Indirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile internet paketinin
kampanya kapsamındaki ücret farkını göstermektedir.
*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile aylık 8 TL
bağlantı ücretinin ve aylık 2 TL olan internet paketi için alınan kampanya katılım ücretinin
toplamıdır. Yukarıda kampanya kapsamında sunulan Yalın Internet Paketleri tablosunda
kampanyalı fiyata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (24 ay taahhüt süresince vergiler dahil
18 TL yerine 10 TL) ve aylık 2 TL olan yalın internet için alınan kampanya katılım ücreti
dahildir. Yalın Internet 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. İnternet paketlerinin kampanya
kapsamındaki ücretleri 24 aylık kampanya dönemi içerisinde geçerli olup, bu tarihten sonra
yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer
alacaktır.
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İstendiği takdirde satış anında İnternete İlk Adım Kampanyası kapsamında, rayiç bedeli 250TL
(vergiler dahil) olan modem, 24 ay boyunca aylık 5TL taksitle alınabilir.
Modem
24 Ay Taksitli VDSL Modem

Taahhüt
Aylık Taksit
(Vergiler Dahil) Süresi (Ay)
5 TL

24 Ay

*Abone, seçtiği paketin ücretlendirme tablosunda yer alan Bağlantı Hızı’na kadar destekleyen
hızı kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir. Abonenin ay
içerisindeki veri kullanımı (download) AKN’ye (adil kullanım noktasına) ulaştığında AKN sonrası
Hız’ı, seçilen paketin bağlantı hızına göre, tablodaki değerlere düşürülecektir.
İnternete İlk Adım Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18 TL olan ALO
Paket Aylık Sabit Ücreti aylık 8TL indirimle 10TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 24 aylık
kampanya süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.
Sabit telefon hattı olmayan abonelerin başvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler
dahil) ALO Paket Bağlantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.
Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelere bir defaya mahsus yansıtılan 16TL (vergiler
dahil) ALO Paket Geçiş Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL olarak
yansıtılacaktır.
Diğer internet servis sağlayıcıdaki internet aboneliğini iptal ettirerek, Türk Telekom evde
internet abonesi olan müşteriler diğer internet servis sağlayıcıdaki abonelik iptalinde çıkan
son faturalarını 60 gün içinde ibraz etmeleri durumunda, faturanın iletildiği tarihten
itibaren; kampanyalı fiyatlar üzerinden mevcut indirimlerine ek olarak faturalarına aylık 30
TL (vergiler dahil) olacak şekilde ve toplam 150 TL’ye kadar (vergiler dahil) indirim
yansıtılacaktır. Taahhüt kapsamında tanımlanan ek indirim miktarının tamamlanmasından
sonra, faydalandığı tarifenin kampanyalı fiyatı üzerinden faturalandırılmaya devam
edecektir. Diğer internet servis sağlayıcı aboneliği ile Türk Telekom Evde Internet aboneliği
aynı kişi adına olmalıdır. Kampanya süresi boyunca sunulan ek indirim taahhüt bitim
süresinden önce abonelik iptal edilmesi halinde cayma bedeli hesabına dahil edilecektir.
1.Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek Abonelik
sözleşmesinin imzalanması, 24 (yirmi dört) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması koşuluyla, Aboneden 24 ay
süresince yukarıda seçilmiş olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve
kampanya süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.
Seçilen paketteki belirlenmiş kampanya fiyatına göre faturalandırmaya ilk fatura
döneminde başlanacaktır. Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki
ücret, kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 24 (yirmi dört) aylık dönem zarfında, sadece
kampanya kapsamında geçişe açık olan paketlere, kampanyaya girişte tercih ettiği tarife
paketinin ücret olarak altına inmemek koşuluyla, hız/paket değişikliği yapabilecektir. Paket
değişikliği halinde, elde edilen indirim bedeli geçiş tarihinden itibaren yeni pakete göre
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır. Söz konusu indirimler aylık kullanım
ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen tarifede yer alan diğer ücretlerde
herhangi bir indirim söz konusu değildir. Ücretli katma değerli servislere abone olunması
durumunda,
kullanım
bedelleri
faturaya
ayrıca
yansıtılır.
Işbu
Kampanya
taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak üzere, abonenin
faturasına yansıtılacaktır. Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) bağlantı ücreti, 24
ay boyunca aylık 8TL taksitle olarak yansıtılacaktır. Kampanya katılımlarında alınan 48TL
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(KDV dahil) Alo Paket veya Yalın Internet kampanya katılım ücreti, 24 ay boyunca aylık 2TL
taksitle alınacaktır. Kampanya katılımlarında alınan 48TL (KDV dahil) Internet paketi
kampanya katılım ücreti, 24 ay boyunca aylık 2TL taksitle alınacaktır. Abonenin Türk
Telekom A.S.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET aboneliğini iptal etmesi
veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliğinin birlikte iptali halinde,
FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal başvurusunda eksiksiz
iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanağında belirtilen bedeller tahsil
edilecektir.
2. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile isbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini,
ISLETMECI’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.
3. Hat dondurma islemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine is bu hat dondurma süresi
eklenecektir. Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki
tarifeden ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.
4. TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone'
nin hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda hizmetin verilemediği
süre müddetince isbu kampanya nedeniyle indirimli süre dahilinde Aboneye sunulan ancak
yararlanamadığı hizmetlerin kullanım ücretinde yapılan indirimlerin toplamı Aboneden tahsil
edilmeyecektir.
5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 24 (yirmi dört) aylık taahhüt süresi
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliginin iptal
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulundugu paketten daha
düsük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde;
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diger faydaların
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.
6. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde ISLETMECI’den edindiği internet hizmetini
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına
sahiptir.
7. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçiş ücreti ile ilgili güncel
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.
8. Işbu taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.
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TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına
uyacagımı, isbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın
ISLETMECI’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.
ADI:
SOYADI:
UNVANI:
TARİH:
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