DİJİTAL PAKET KAMPANYASI
BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ
İNTERNET HİZMET NO

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

İNTERNET (ADSL) BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO: : ...................................................................................................................
TTNET A.Ş’nin (“İŞLETMECİ”) Dijital Paket Kampanyası’ndan (“Kampanya”) İşletmeci’nin yeni bireysel
evde internet aboneleri, Yazlık İnternet Kampanyası hariç evde internet kampanyalarından (“Bağlı
Kampanya”) herhangi birine taahhüt vermek, satış anında işbu Kampanya’dan yararlanmayı talep etmek
ve işbu Kampanya kapsamında Bağlı Kampanya taahhüt süresi boyunca Abone kalma taahhüdünde
bulunarak faydalanabilecektir.
Kampanya Kapsamında Sunulan Dijital Paket
KAMPANYAYA KAPSAMINDAKİ
PAKET

Dijital Paket

Güvenlik McAfee Total
Protection 3 Lisansı
+
Muud Premium Üyeliği
+
Türk Telekom Akademi
Yabancı Dil İngilizce Paketi

KAMPANYASIZ
TARİFE FİYATI
(Aylık)

KAMPANYALI PAKET
FİYATI (Aylık)*

20 TL

3 TL

İNDİRİM
BEDELİ**
(Aylık)

17 TL

KAMPANYA
SÜRESİ

Bağlı
Kampanya
Taahhüt
Süresi esas
alınır.

Yukarıda belirtilen fiyatlara %18 KDV dahildir.
*Kampanyalı Fiyat: Kampanyada sunulan dijital paketin Bağlı Kampanya Taahhüt Süresi
boyunca ödenecek olan vergiler dahil aylık ücretidir.
**İndirim Bedeli :Kampanyada sunulan dijital paketin kampanyasız ücreti (aylık) ile kampanya
kapsamındaki ücreti (aylık) arasındaki farkı göstermektedir. Yukarıdaki tabloda yer alan
kampanyalı fiyat Bağlı Kampanya ’da belirtilen Taahhüt Süresi içerisinde geçerli olacaktır.
Taahhüt Süresi bitiminde yürürlükte olan Dijital Paket ücreti, iş bu Taahhütname’nin imzalandığı
tarihte yürürlükte olan kampanyasız paket ücretine göre farklılık gösterebilir. Paket bilgisi ve
detayları www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.
Kampanya kapsamında sunulan Dijital Paket aşağıda detaylarına yer verilen; Güvenlik McAfee
Total Protection 3 Lisansını, Muud Premium üyeliğini ve Türk Telekom Akademi Yabancı Dil
İngilizce eğitim paketini içermektedir.
Güvenlik McAfee Total Protection 3 Lisans: Bilgisayar casus yazılımlar, internet sahtekârlığı ve
virüsler gibi tehditlerden koruyan bir yazılımdır. Dünyanın önde gelen internet güvenlik çözümleri
firması McAfee tarafından geliştirilmiş ve İŞLETMECİ abonelerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır.
Güvenlik McAfee Total Protection 3 Lisans ürün/hizmetinin fiziksel bir teslimatı yoktur. Güvenlik
McAfee Total Protection ürününden yararlanabilmek için www.turktelekomguvenlik.com
adresinden Tek Şifre ile giriş yapılması gerekmektedir. Türk Telekom Güvenlik McAfee Total
Protection ürünü sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde sunulmaktadır. Hizmetin bu
lokasyonlar dışında herhangi bir şekilde kullanılması halinde; İŞLETMECİ’nin doğan zararları
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da dahil tüm sorumluluk Abone’ye aittir.
Muud Premium: Müzik dinleyebilmek için oluşturulmuş, geniş müzik arşivine sahip müzik
portalıdır. Portal üzerinden müzik dinleme ve indirme imkanı sunmaktadır. Muud Premium
ürün/hizmetinin fiziksel bir teslimatı yoktur. Muud Premium ürün/hizmetinden yararlanabilmek
için Türk Telekom Evde İnternet abonesi olarak https://www.muud.com.tr/ adresinden tek şifre
ile giriş yapılması gerekmektedir. Muud Premium ürünü sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içinde sunulmaktadır. Hizmetin bu lokasyonlar dışında herhangi bir şekilde kullanılması
halinde; İŞLETMECİ’nin doğan zararları da dahil tüm sorumluluk Abone’ye aittir.
Türk Telekom Akademi Yabancı Dil İngilizce Paketi: İngilizce eğitim seviyesini geliştirmek
amacıyla profesyonel ve kişisel gelişim için hazırlanmış, internet üzerinden erişilebilen sanal
sınıf uygulamasıdır. Türk Telekom Akademi Yabancı Dil Paketi ürün/hizmetinin fiziksel bir
teslimatı yoktur. Türk Telekom Akademi Yabancı Dil Paketi ürün/hizmetinden yararlanabilmek
için Türk Telekom Evde İnternet abonesi olarak www.turktelekomakademi.com.tr adresinden
tek şifre ile giriş yapılması gerekmektedir. Türk Telekom Akademi Yabancı Dil Paketi sadece
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde sunulmaktadır. Ürünün/Hizmetin bu lokasyonlar dışında
herhangi bir şekilde kullanılması halinde; İŞLETMECİ’nin doğan zararları da dahil tüm sorumluluk
Abone’ye aittir.
1.Abone tarafından evde internet kampanyalarıyla birlikte yeni satış anında işbu
Taahhütname’nin de imzalanmasıyla beraber Bağlı Kampanya’nın Taahhüt Süresi boyunca
Abone olma taahhünde bulunulması ve bu taahhüde uygun davranılması koşuluyla, yukarıda
detayları yer alan Dijital Paketin kampanya kapsamındaki indirimli aylık ücreti alınacaktır.
Kampanya fiyatına göre faturalandırmaya işbu Taahhütname’nin imzalanmasını müteakip ilk
faturalandırma tarihi itibarıyla başlanacaktır. Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar
geçen süredeki ücret Dijital Paketin yukarıda belirtilen indirimli Dijital Paket ücreti üzerinden
hesaplanarak fatura edilecektir.
Kampanya kapsamında paket ücretinde sağlanacak indirim sadece aylık kullanım ücretlerini
kapsamakta olup, işbu Kampanya Taahhütnamesi’nde indirimli olarak veya ücretsiz olarak
verileceği belirtilen kalemler saklı kalmak üzere, Dijital Pakette yer alan diğer ücretlerde
herhangi bir indirim söz konusu değildir.
2. İşbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak
üzere, Abonenin faturasına yansıtılacaktır.
3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu Taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini,
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebilir.
4. Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını
isterse, Taahhüt Süresi, hattın dondurulduğu süre kadar uzar ve Abone, hattının
dondurulduğu dönemde Kampanya faydasını kullanamaz; Kampanya faydasını hattın
açıldığı tarihten sonra, kalan taahhüt süresi gözetilerek ve işbu Taahhütname’deki kurallara
göre kullanabilir. Uzayan Taahhüt Süresi’nin bitiminden önce Abone Kampanya’dan
çıkar/(Abone’den kaynaklı bir sebeple) çıkarılırsa 5. maddede belirtildiği şekilde Sağlanan
Fayda’dan ve Kalan Ay Faydası’ndan düşük olan tutar Abone’ye yansıtılır.
5.Abone’nin Bağlı Kampanya’da belirtilen Taahhüt Süresi tamamen dolmadan önce;
Kampanya ve bağlı kampanya kapsamından çıkması ve/veya kampanya ve bağlı kampanya
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aboneliğini iptal etmesi ve/veya Abonelik Sözleşmesi’ni tek taraflı ve haksız olarak
feshetmesi, ve/veya İŞLETMECİ tarafından feshedilmesine neden olması, (Bağlı
Kampanya’nın ihlalinin de söz konusu olduğu hallerde Bağlı Kampanya’nın ihlali
nedeniyle tahakkuk edecek İhlal Bedelinin yanı sıra) Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih
ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca; , Taahhütname'nin
Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme
kadar Abone’ye Kampanya kapsamında Dijital paket ücretinde sağlanmış olan
indirimlerin toplamı( “Sağlanan Fayda”) ile Abone’nin kalan Taahhüt Süresi boyunca
ödemeyi taahhüt ettiği indirimli Dijital Paket ücretleri toplamından (“Kalan Aylar
Faydası”) hangisi düşükse o bedel İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Abone’den tahsil
edilecektir.
6. İŞLETMECİ resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu
Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu
değişiklikler, İŞLETMECİ tarafından www.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi
üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak
Abonelere duyurulur. Bu durumda, Abone, İŞLETMECİ tarafından bu yolla yapılan
duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz. Kampanya’nın Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından herhangi bir nedenle Kampanya Başvuru
Süresi veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte tamamen uygulamadan
kaldırılması durumunda, İŞLETMECİ Abone’den 5. maddedeki ceza bedelini talep
etmeyecektir.
7. Abone kampanya koşullarına ve kampanya dahilindeki Dijital Paket ile ilgili güncel
bilgilere https://www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşabilecektir.
8. Abone, işbu Taahhütname’de doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiği bilgilerin yanlış
ya da eksik olmasının sonuçlarından bizzat sorumludur.
9. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu
Taahhütname’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle işbu Taahhütname metninin 5.
maddesinde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak
şekilde Abone’nin İŞLETMECİ ile imzalamış olduğu Abonelik Sözleşmesi’nin bütün
hükümleri, uygulanır.
10. İşbu Taahhütname bir nüshası İŞLETMECİ’de kalacak diğer nüshası Abone’ye verilecek
şekilde düzenlenmiştir
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Yukarıda belirtilen Kampanya koşullarını okuduğum,kabul ettiğimi belirtilen şartlar
kapsamında işbu Kampanya’dan yararlanmak istediğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Talebim üzerine yapılan işlemlere dair bilgilendirildim. İşbu Tahhütname’nin bir nüshasını
elden teslim aldım.

ABONENİN
ADI

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

SOYADI : ...................................................................................................................................
ÜNVANI : ...................................................................................................................................
TARİH

: ....../...../20.....
ABONE İMZA
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