EVDE/İŞTE İNTERNET KURULUM TAAHHÜTNAMESİ
Dahil
Olunan
Hizmetler

Evde/İşte İnternet Kurulum Hizmetleri

Mesai Saatleri İçi İnternet Kurulumu
Hızlı İnternet Kurulumu

İndirimli
Aylık Ücret

Taahhüt
Süresi

0 TL

24 Ay

3,75 TL

90 TL

0 TL

24 Ay

6,25 TL

150 TL

Hizmet
Aylık Ücret Rayiç Bedeli

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV dahildir
Mesai Saatleri İçi İnternet Kurulumu; Randevu saatleri, hafta içi 09:00-17:00 saatleri içerisinde olan Evde/Iste
Kurulum Hizmeti’ni ifade eder.
Hızlı İnternet Kurulumu; Abone tarafından talep edilmesi halinde hafta içi mesai saatleri (09:00-17:00) dışında,
Cumartesi günü (09:00-17:00) veya hafta içi mesai saati içinde önceliklendirilerek sunulan Evde/İşte Kurulum
Hizmeti’ni ifade eder.
1. Abone, "EVDE/İŞTE İNTERNET KURULUM HIZMETİ’NDEN (HİZMET) evde/iste internet yeni abonelik
basvurusu veya mevcut internet aboneligine ait hattın nakli başvurusunda yararlanabilir.
2. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ)’nin yeni ve mevcut evde/işte internet hizmeti abonelerinin 24 (yirmi dört) ay
boyunca Evde/İşte İnternet Hizmeti’nden faydalanması durumunda HİZMET’İN tabloda belirtilen aylık ücret
taksitlerinin tamamı indirim olarak kabul edilerek alınmayacaktır.
3. Abone’nin Evde/İşte İnternet Hizmeti’nin herhangi bir nedenle iptal olması, ya da HİZMET alımından itibaren
24 ay içerisinde HiZMET’TEN vazgeçmesi durumunda kalan taksit süresi kadar aylık ücret toplamı aboneden
tahsil edilecektir.
4. Bu başvuru kapsamında verilen HİZMET tek seferliktir, nakil vb durumlarda verilecek HİZMET ayrıca
ücretlendirilecektir.
5. Abone’nin imzalamıs olduğu Abonelik Sözlesmesi’nin bütün hükümleri, işbu HİZMET katılım koşulları ve
formunda hüküm bulunmayan hallerde veya İŞLETMECİ ile Abone arasındaki abonelik ilişkisinden
kaynaklanan uyuşmazlıklar için öncelikle uygulama alanı bulur.
6. HİZMET’ten kaynaklanan damga vergisi abone tarafından karşılanacak olup, sadece bir defaya mahsus
olmak üzere abonenin ilk faturasına yansıtılacaktır.
TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya koşullarını, okuduğumu, anladığımı ve kampanya koşullarına uyacağımı, işbu
başvurum esnasında, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden doğacak
ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın İŞLETMECİ’ye ödemeyi
gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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