TİVİBU GO AVANTAJ KAMPANYASI
24 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ
İNTERNET HİZMET NO
İNTERNET BAĞLANTISI
YAPILAN TEL NO

Abone olmayanlar bu bölümü dolduracaktır.
TCKN :
GSM

:

E-mail :
Paket İsmi

@
Tarife (KDV Dahil)
İŞLETMECİ
Abonesi için

Tivibu Go
Giriş Paket
Tivibu Go
Sinema Paket
Tivibu Go
Süper Paket

İŞLETMECİ
Abonesi
olmayanlar için

Kampanyalı Fiyatı
(KDV Dahil)
İŞLETMECİ
İŞLETMECİ
Abonesi
Abonesi için
olmayanlar için

İndirim Tutarı
İŞLETMECİ
Abonesi için

İŞLETMECİ
Abonesi
olmayanlar için

4,90 TL

6,90 TL

2,90 TL

2,90 TL

2,00 TL

4,00 TL

9,90 TL

11,90 TL

5,90 TL

5,90 TL

4,00 TL

6,00 TL

78 TL

78 TL

39 TL

39 TL

39 TL

39 TL

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV dahildir.

Yukarıdaki tabloda yer alan indirimli aylık ücretler tabloda belirtilen 24 aylık kampanya dönemi içerisinde
geçerli olup, bu tarihten sonra yürürlükteki TİVİBU GO tarifesi uygulanacaktır.
TTNET A. Ş. (İşletmeci) Abonesinin paket bedelleri, İŞLETMECİ internet faturasında Tivibu Go bedeli
olarak belirtilecek olup İŞLETMECİ abonesi olmayanların paket bedelleri için İŞLETMECİ ayrıca fatura
düzenleyecek ve iletecektir.
Tivibu Go Giriş Paket’i ile yerli ve yabancı kanalları, film ve çocuk içeriğini izleyebilirsiniz. Tivibu Go
Giriş Paket’e; bilgisayar, akıllı cep telefonu/tablet üzerinden erişim sağlayabilirsiniz
Tivibu Go Sinema Paket’e; bilgisayar, akıllı cep telefonu/tablet ve belirli akıllı televizyonlar içerisinde yer
alan Tivibu Smart TV uygulaması üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Tivibu Go Süper Paket ile yerli ve yabancı kanalları, spor, film, dizi, belgesel ve çocuk içeriklerini izleyebilirsiniz.
Tivibu Go Süper Paket’e; bilgisayar, akıllı cep telefonu/tablet ve belirli akıllı televizyonlar içerisinde yer alan
Tivibu Smart TV uygulaması üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi
maçlarını bilgisayar ve belirli akıllı televizyonlar içerisinde yer alan Tivibu Smart TV uygulaması üzerinden
izleyebilirsiniz.
Erişilen cihaza göre kanallar ve içerik sayısı farklılık göstermektedir.
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KAMPANYA KOŞULLARI
İŞLETMECİ İnternet Hizmeti Aboneleri veya Tivibu Go hizmetinden faydalanmak isteyen İŞLETMECİ
İnternet abonesi olmayan mevcut ve yeni müşteriler, yukarıda özellikleri belirtilen TİVİBU GO
paketlerinden birini 24(yirmi dört) ay boyunca İŞLETMECİ İnternet abonesi olma ve Tivibu Go abonesi
olma taahhüdünde bulunulması, İŞLETMECİ internet abonesi olmayanlar için TİVİBU GO üyesi
olma taahhüdünde bulunulması ve bu taahhüde uygun davranılması koşuluyla, taahhütnamenin
imzalandığı tarihi takip eden aydan itibaren 24 (yirmi dört) ay boyunca abonenin TİVİBU GO PAKETİ
kullanım ücretlerinde indirim yapılacaktır. Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta
olup; Kirala İzle (Kırmızı Halı) kapsamındaki filmler veya diğer ücretli içerikler, kampanya kapsamında
değildir. Bu içerikler kiralandığı veya izlendiği takdirde belirlenen ücretleri faturaya yansıtılır.
Abone, teknik olarak mümkün olması halinde, kampanya kapsamındaki taahhüt süresi boyunca
kampanyaya giriş yaptığı tarife paketinin aylık ücretinin altında bir tarife paketine inmemek
kaydıyla, kampanyaya dahil ve geçişe açık olan paketlerden birine geçiş yapılabilecektir. Belirtilen
durumların haricinde yapılan tarife paket değişiklikleri kampanya iptali ve taahhüt ihlali olarak
değerlendirilecektir. Her hâlükârda Tivibu Go Süper pakete geçiş yapıldıktan sonra daha düşük ücretli
bir pakete geçiş yapılmak istenmesi kampanya ihlali ve taahhüt ihlali olarak değerlendirilecektir.
Herhangi bir sebeple ABONE’nin İŞLETMECİ’den almış olduğu internet hizmetinin kesilmesi,
kısıtlanması, sonlanması, devredilmesi ve askıya alınması durumunda internete bağlılık arz eden Tivibu
Go Hizmeti verilemeyecektir. İŞLETMECİ, kendi kusuru dışında oluşan internet kesintisi nedeniyle
oluşan Tivibu Go Hizmeti aksamalarından sorumlu tutulamaz. İnternet hizmetinin nakli veya hat
dondurma işlemi yapılması halinde Tivibu Go Hizmetleri ücretlendirmeye devam edecektir.
İŞLETMECİ Tivibu Go servisleri bağlantı yapılan internet paketinin ve/veya mobil hattın kotasını
etkilemektedir. Kullanılan kota miktarı data trafiğine göre değişmektedir. Bu kampanya kapsamında,
internet kota aşım ücretlerinde her hangi bir indirim söz konusu değildir.
Abone, İŞLETMECİ’den edindiği internetten bağımsız olarak Tivibu Go hizmetini herhangi bir şekilde
kısmen veya tamamen bir üçüncü kişiye devredemeyecektir.
İŞLETMECİ tarafından İNTERNET hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle abonenin hizmetten
yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumu hariç olmak üzere, ABONE’nin herhangi
bir sebeple 24 (yirmi dört) aylık süre tamamen dolmadan internet aboneliğini ve/veya TİVİBU
GO üyeliğini sona erdirmesi veya borcunu ödememesi gibi nedenlerle İŞLETMECİ tarafından
ABONE’liğin sonlandırılması (sözleşmenin feshi) durumları başta olmak üzere, aboneliğin
herhangi bir nedenle 24 (yirmi dört) aylık süreden önce sona ermesi ve abonelikten vazgeçme
talebinin İŞLETMECİ’ye iletilmesi durumunda,mevcut tarifesinden daha düşük ücretli bir tarifeye
geçiş yapılması halinde, kampanya giriş paketinden veya Taahhütname’nin Abone tarafından
imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan
indirim veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ABONE’den tahsil
edilecektir. Ancak ABONE’den 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, taksitli satılan cihaz/servis/
ürünlerin kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

İşbu kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak
üzere, faturaya yansıtılacaktır.
İŞLETMECİ, kanallar, isteğe bağlı hizmetler, etkileşimli hizmetler de dahil, tüm içerik ve

hizmetlerini, herhangi bir gerekçeye dayanmaksızın ve dilediği zamanda kısmen veya
tamamen TİVİBU GO kapsamından çıkarma, değiştirme hakkına sahiptir.
İşbu taahhütnamede yer almayan hususlarda İŞLETMECİ abonesi olanlar için Abonelik
Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.
Abone kampanya koşullarına ve kampanya dahilindeki tarifeleri ile diğer bilgilere
www.tivibu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

444 1 444 | turktelekom.com.tr

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya koşullarını okuduğumu ve aynen kabul ettiğimi, taahhüt
süresince işbu taahhütnamede belirtilen tüm yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak yerine
getireceğimi; işbu taahhütnameyi süresinden önce iptal etmem ya da taahhütnameye uymamam
halinde; faturama yansıtılacak taahhüt ihlal bedelini(almış olduğum faydalar ya da daha az
olması kaydıyla geri kalan ay tarife bedelleri toplamı) İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayrikabili rücu
olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
ADI:
SOYADI:
UNVANI:
TARİH:
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ABONE İMZA
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