TTNET İNTERNETLE SAMSUNG TABLET
KAMPANYASI 24 AYLIK ABONELİK
TAAHHÜTNAMESİ
BA⁄LANTI TÜRÜ :
‹NTERNET H‹ZMET NO.

‹nternet (ADSL)

TTNET Yal›n ‹nternet

:

‹NTERNET (ADSL) BA⁄LANTISI YAPILAN TEL. NO.:

Yalın İnternet
Paketleri

ADSL Paketleri

CİHAZ TÜRÜ
: TABLET /SAMSUNG GALAXY TAB 3 7.0
TAAHHÜT SÜRESİ
: 24 Ay
Kampanya kapsamındaki aylık toplam Cihaz ve İnternet Tarife/Paket bedelleri (KDV ve ÖİV dahil) aşağıdaki gibidir.
ADSL / TTNET YALIN
İNTERNET PAKETLERİ

TABLET

KAMPANYALI (İNDİRİMLİ)
TARİFE

NET6
NETLİMİTSİZ
TTNET FİBERNET6
TTNET FİBERNET LİMİTSİZ
TTNET HİPERNET6
TTNET HİPERNET LİMİTSİZ
Yalın NET6
Yalın NETLİMİTSİZ
TTNET Yalın FİBERNET6
TTNET Yalın FİBERNET LİMİTSİZ
TTNET Yalın HİPERNET6
TTNET Yalın HİPERNET LİMİTSİZ

SAMSUNG GALAXY TAB 3 7.0
SAMSUNG GALAXY TAB 3 7.0
SAMSUNG GALAXY TAB 3 7.0
SAMSUNG GALAXY TAB 3 7.0
SAMSUNG GALAXY TAB 3 7.0
SAMSUNG GALAXY TAB 3 7.0
SAMSUNG GALAXY TAB 3 7.0
SAMSUNG GALAXY TAB 3 7.0
SAMSUNG GALAXY TAB 3 7.0
SAMSUNG GALAXY TAB 3 7.0
SAMSUNG GALAXY TAB 3 7.0
SAMSUNG GALAXY TAB 3 7.0

39 TL x 24 Ay
63 TL x 24 Ay
45 TL x 24 Ay
69 TL x 24 Ay
45 TL x 24 Ay
69 TL x 24 Ay
39 TL x 24 Ay
63 TL x 24 Ay
45 TL x 24 Ay
69 TL x 24 Ay
45 TL x 24 Ay
69 TL x 24 Ay

*Yukarıda belirtilen ücretlere internet ve tablet için %18 KDV, internet için %5 ÖİV dahildir. Yukarıda tabloda yer
alan ücretler tabloda belirtilen süre boyunca geçerli olup sonrasında indirimsiz TTNET internet tarifesi
uygulanacaktır. Internet aylık paket ücreti ve kota aşım ücretine her yıl Ocak ayında %7’yi aşmayacak şekilde fiyat
artışı yapılacaktır.
* Yalın İnternet hizmeti ile kampanyadan yararlanıldığı durumda TTNET Yalın İnternet/TTNET Yalın HİPERNET Aylık
Erişim Ücreti (tüm vergiler dahil 15 TL); TTNET Yalın FİBERNET Aylık Erişim Ücreti (tüm vergiler dahil 28 TL) alınır.
Cihaz Marka
SAMSUNG GALAXY TAB 3

24 Ay Taksitle
14 TL

Cihaz Rayiç Bedeli
432 TL

*Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV dahildir.
• 8 Mbps’ye kadar ADSL/TTNET YALIN İNTERNET paketlerinde abone, ADSL/TTNET YALIN İNTERNET
hattının bulunduğu yerdeki 8 Mbps’ye kadar destekleyen hızı kullanacak olup, bu hız bağlanılan yere göre
değişiklik gösterebilecektir.
• Tüm NET Paketler için adil kullanım uygulanmaktadır. Aylık download (indirme) miktarı paketler
için belirtilen adil kullanım noktasını (NET6 için 25 GB, NETLİMİTSİZ için 50 GB) aştıktan sonra, ayın geri kalan
günleri için download hızı 3 Mbps olarak uygulanacaktır. Belirtilen NET paketlerin Yalın versiyonları için de aynı adil
kullanım noktası uygulanmaktadır. Adil kullanım kotası uygulanan tüm paketlerde, takip edilen aya girildiğinde,
Abone internet hizmetinden mevcut erişim hızıyla tekrar yararlanabilecektir. Bulunulan ay içinde belirtilen adil
kullanım noktasının aşılmaması durumunda erişim hızında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
• Seçilen paketteki belirlenmiş kampanya fiyatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde
başlanacaktır. Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, kampanya dahilinde seçilen
paketin belirtilen indirimli TTNET ADSL/TTNET YALIN İNTERNET tarifesinden hesaplanarak fatura edilecektir.
• Söz konusu internet için indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, kota aşım
ücretinde ve Abone tarafından seçilen tarifede yer alan diğer ücretlerde herhangi bir indirim söz
konusu değildir.

• TTNET tarafından ADSL/TTNET YALIN İNTERNET hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten
yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda TTNET, Abone’den kampanya kapsamında indirimli
süre boyunca ADSL/TTNET YALIN İNTERNET hizmeti kullanım ücretinde yapılan indirimlerin toplamını talep
etmeyecektir.
• Abonenin 24 (yirmi dört) aylık taahhüt dönemi içinde TTNET Aboneliği her ne sebeple olursa
olsun sona ererse, kampanya iptali ve taahhüt ihlali olarak değerlendirilecektir.
• Abone 24 (yirmi dört) aylık taahhüt dönemi zarfında, indirim süresi boyunca kampanyaya dahil
olmayan internet hizmetlerine ait paketlere geçemeyecektir, aksi takdirde, kampanya iptali ve taahhüt ihlali olarak
değerlendirilecektir.
• Abone 24 (yirmi dört) aylık indirim dönemi zarfında sadece kampanyaya dahil olan paketlere,
kampanyaya girişte tercih ettiği tarife paketinin ücret olarak altına inmemek koşuluyla, hız/paket değişikliği
yapabilecektir. Bu durum taahhüdü ihlal olarak değerlendirilmeyecek ve TTNET’in tarifelerde değişiklik yapması
halinde aboneye güncel Kampanya ve tarife tutarları ile güncel kampanyaya ilişkin sağlanan indirim uygulanmak
suretiyle Kampanya’dan yararlanma hakkı verilecektir.
• Abone, taahhüt süresi içerisinde indirim süresi bittikten sonra ise kampanya başlangıcında her bir
hizmet için tercih ettiği tarife paketinin aylık yürürlükteki ücretinin altına inmemek koşuluyla diğer paketlere geçiş
yapabilecektir. Belirtilen durumların haricinde yapılan değişiklikler kampanya iptali ve taahhüt ihlali olarak
değerlendirilecektir.
• Yeni aboneliklerde 36 TL bağlantı ücreti ayda 3 TL taksitle 12 ay boyunca Abonenin TTNET
faturasına yansıtılacaktır.
• Mevcut Yalın internet aboneliği 6 aydan az olan aboneler bu kampanyadan yararlanamaz.
• TTNET Yalın İnternet hizmeti başvurularında, sabit telefon hattı ve TTNET internet aboneliği olan
abonelerden bir defaya mahsus peşin 8 TL (vergiler dahil) Yalın İnternet geçiş ücreti faturaya
yansıtılacaktır.
• İşbu Kampanya Taahhütnamesi’nden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak
üzere, TTNET Abonesi’nin faturasına yansıtılacaktır.
• Yeni aboneler ve mevcut taahhütsüz müşteriler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen
abonelik türü ve Limitli ya da Limitsiz TTNET tarife paketlerinden birinin seçilerek ADSL/TTNET YALIN
İNTERNET HİZMETİ Abonelik Sözleşmesi’nin imzalanması, 24 (yirmi dört) ay boyunca TTNET
ADSL/TTNET YALIN İNTERNET HİZMETİ Abonesi olma taahhüdünde bulunulması ve bu taahhüde
uygun davranılması koşuluyla, Aboneden ilk 24 ay süresince yukarıda seçilmiş olan TTNET tarife
paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve Abone, indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki
TTNET ADSL/TTNET YALIN İNTERNET hizmeti mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
1- Kampanya Katılım Koşulları:
• T.C Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanını ibraz etmek, tüzel kişiler için ayrıca vergi numarası ibraz
etmek,
• Abonelik süresi 6 aydan az veya yeni TTNET aboneleri için en az 6 (altı) aydır Türk
Telekomünikasyon A.Ş. abonesi olmak ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye ve TTNET’e son ödeme
tarihi geçmiş borcu olmamak ve bunu yazılı olarak ayrıca taahhüt etmek,
• Abonelik süresi 6 ayın üstünde mevcut TTNET aboneleri için TTNET’e son ödeme tarihi geçmiş
borcu olmamak ve bunu yazılı olarak ayrıca taahhüt etmek,
• Kampanya’dan faydalanmak üzere yetkili Türk Telekom Ofislerine ve Bayilerine, TTNET Bayilerine
başvurmak,
• TTNET’in önceki bilgisayar veya cihaz kampanyalarına katılan abonelerimiz, katılım tarihi üzerinden
en az 1 yıl geçmiş olmak kaydıyla kampanyadan yararlanabilirler.
• Yukarıdaki şartları taşıyan bireysel Abone, Kampanya dönemi boyunca sadece 1 (bir) adet tablet
(“Ürün”) için talepte bulunabilir ve Kampanya’ya katılabilir. Bireysel Abone’nin birden fazla TTNET
aboneliği bulunsa dahi Kampanya’dan sadece bir defa 1 (bir) adet Ürün için yararlanabilecektir.
• Yukarıdaki şartları taşıyan ve birden fazla Internet Erişim Hizmeti Aboneliği olan tüzel kişi Abone
ise her bir aboneliği için 1 (bir) adet olmak üzere Kampanya dönemi boyunca en fazla 5 (beş) adet
ürün için talepte bulunabilir ve Kampanya’ya katılabilir. Tüzel kişi Abone’nin 5 (beş)’ten fazla TTNET
aboneliği bulunsa dahi Kampanya’dan en fazla 5 (beş) adet Ürün için yararlanabilecektir. Tüzel kişi

Abone, her bir Ürün için ayrı Kampanya Katılım Taahhütnamesi imzalayacak olup, satınalma anında
bağlı olduğu vergi dairesini ve vergi numarasını satış temsilcisine bildirmek ve kayıt ettirmek ile
yükümlüdür.
• Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Ürün’ün tükenmesi nedeniyle Abone talebinin
karşılanmamasından dolayı TTNET hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
• Ürün, Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin imzalanmasını müteakip, aynı gün TTNET’in yetkili
satış birimlerinde (Türk Telekom Bayi, TTNET Bayi, Türk Telekom Ofis, İl Müdürlükleri gibi) Abone’ye
teslim edilecektir.
2. Kampanya’dan çıkma durumunda ödenecek bedel ve diğer ücretler şöyledir:
2.1. Abone’nin Kampanya’dan faydalanabilmesi için, Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca
TTNET Abonelik Sözleşmesi’ni ve/veya Kampanya veya Kampanya Katılım Taahhütnamesi’ni
herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devredemez, devri durumunda işbu
taahhüdü ihlal edilmiş sayılacak ve sağlanan avantajlar 2.3. madde hükmü dahilinde Abone’den
tahsil edilecektir.
2.2. Abone’nin Kampanya’dan işbu Katılım Koşulları’nın 2.3. ve 3. maddesinde sayılı olan herhangi
bir nedenle çıkması durumunda; Ürün’e ilişkin herhangi bir taksit ödemesi yapılmadı ise cihaz rayiç
bedeli olan 432 TL, Ürün’e ilişkin olarak ödemesi yapılan taksitler söz konusu ise kampanya
kapsamında alınmamış olan cihaz rayiç Bedeli’nden, ödemesi yapılan taksit bedellerinin
çıkarılmasıyla elde edilen tutar nakden Abone’den tahsil edilecektir.
2.3. Abone’nin, Kampanya kapsamından çıktığı ve dolayısıyla Toplam/Kısmi Bedel alınacak haller
şöyledir: Abone’nin Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması, İnternet Erişim Hizmeti
aboneliğinden vazgeçmesi, bu hizmetlerine ilişkin adına tahakkuk eden ücretleri ödememesi veya
Ürün’e ilişkin taksitleri ödememesi, hattını devretmesi, İnternet Erişim Hizmeti Abonelik Sözleşmesi’ni
feshetmesi veya Abonelik Sözleşmesi’nin TTNET tarafından feshedilmesi, işbu SAMSUNG TABLET
Kampanyası Katılım Koşulları’nın ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine
getirmemesi ya da bu hükümlere aykırı hareket etmesi, hattın kapatılması/iptali gibi nedenler başta
olmak üzere, Kampanya ve/veya İnternet Erişim Hizmeti’ni herhangi bir nedenle 24 (yirmi dört) aylık
süreden önce sona ermesi durumunda; Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren
taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin
tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak aboneden taahhüt kapsamında tahsil
edileceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması
halinde düşük olan tutar aboneden tahsil edilecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretinin, (varsa kurulum ücretinin)
ve taksitli satılan cihaz /servis / ürünlerin kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.”
3. Abone, Kampanya çerçevesinde TTNET’ten aldığı İnternet hizmetine ilişkin aboneliğinin başka yere naklini talep
edebilir. Nakil sırasında İnternet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetin naklini istediği yerde
sürekli olarak verilememesi nedeniyle Abone’nin aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda, Abone’nin
Kampanya’dan yararlanmaya devam etmesi söz konusu olmaz. Tüm nakil taleplerinde Abone’nin ikametgah
belgesini nakil talebi ile birlikte TTNET’e ibraz etmesi gerekmektedir.
4. Abone’nin TTNET ile imzalamış olduğu TTNET Abonelik Sözleşmesi ve ilgili eklerin bütün
hükümleri, işbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi’nde hüküm bulunmayan hallerde
veya TTNET ile Abone arasındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için öncelikle
uygulama alanı bulur.
5. TTNET, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya
şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın herhangi bir nedenle süresinden önce
kaldırılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, TTNET
tarafından “www.ttnet.com.tr” resmi internet sitesi üzerinden veya benzeri yollarla Abone’lerine
duyurulur. Bu durumda, Abone, TTNET tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı
yönünde bir itirazda veya bu nedenle hak talebinde bulunamaz.
6. Kampanya dahilinde verilen Ürün’de Abonenin kullanımından kaynaklanan arızalardan, TTNET
sorumlu değildir. Arıza oluşması durumunda veya Ürün’le ilgili talep ve şikayetlerde Ürün’ün yetkili
teknik servisleri tarafından Ürün’le ilgili garanti kapsamı dahilindeki işlemler yapılacaktır. Arıza
durumunda ve Ürün ile ilgili talep ve şikayetlerde Abone tarafından irtibata geçilmesi gereken
kurum, cihazın garanti belgesinde bildirilmiştir.

7. TTNET, Ürün’e ilişkin taksitlerden birbirini takip eden en az iki taksitin Abone tarafından
ödenmemesi halinde abone’ye kalan borçlarını ödemesi için bir hafta süre vererek muacceliyet
uyarısında bulunması koşuluyla kalan borcun tamamının ifasını talep etme ve bu sebeple Abone’yi
Kampanya’dan çıkarma hakkını saklı tutmaktadır. Söz konusu koşulların oluşması durumunda
TTNET’in bu hakkını kullanmamış olması, bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi,
daha sonra oluşan taksitlerin ödenmemesi durumları için de emsal teşkil etmeyecektir.
8. Kampanya indirim dönemi içinde hat dondurma yapılamamaktadır.
9. Abone kampanya koşullarına ve kampanya dahilindeki TTNET ADSL/TTNET YALIN İNTERNET tarifeleri, bağlantı
ücreti, geçiş ücreti ve kota aşım ücreti ile ilgili güncel bilgilere www.ttnet.com.tr adresinden ulaşabilecektir.
KAMPANYA KATILIM TAAHHÜTNAMESİ
TTNET tarafından düzenlenen Kampanya kapsamında, yukarda detayları belirtilen, aşağıda Marka/Model seçimini
yaptığım …………………………………………… Seri numaralı Ürün’ü, Kampanya Katılım Koşulları ve Kampanya
Katılım Taahhütnamesini kabul ederek…………………………… tarihinde teslim aldığımı belirtirim.
SAMSUNG GALAXY TAB 3 7.0
Yukarda belirtilen kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve kampanya koşullarına
uyacağımı,işbu Kampanya Katılım Taahhütnamesi’ni imzaladığım tarihten itibaren 24 ay boyunca
TTNET abonesi olarak kalacağımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali ve TTNET abonelik
iptalinden doğacak ödemeleri ilk talepte, nakten, defaten herhangi bir hüküm ihdasına gerek
kalmaksızın TTNET’e ödemei gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

ABONE ADI SOYADI
İMZA

