TİVİBU ŞENLİK KAMPANYASI
TİVİBU EV 24 AYLIK ABONELİK TAAHÜTNAMESİ
TiViBU EV HiZMET NO

:

iNTERNET HiZMET NO

:

iNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL. NO :

Dahil
Olunan
Paket

Paket Adı

Tarife Fiyatı Kampanyalı İndirim Tutarı
(Vergi Dahil) Fiyat * 24 Ay
*24 Ay
(Vergi Dahil)

Sinema Paketi SD

35,00 TL

12,00 TL

23,00 TL

Sinema Paketi HD

40,00 TL

17,00 TL

23,00 TL

Süper Paket SD

75,00 TL

26,00 TL

49,00 TL

Süper Paket HD

80,00 TL

31,00 TL

49,00 TL

Taahhüt Aktivasyon
Aylık Cihaz
Süresi
Ücreti*
Kullanım Bedeli
12 Ay

24 Ay

2,5 TL

3 TL

Fiyatlara %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir.

Yukarıdaki tabloda yer alan fiyatlar taahhüt süresince geçerli olup, taahhüt dönemi sonrası
yürürlükteki tarife geçerli olacaktır. Söz konusu indirimler sadece hizmetin aylık kullanım ücretlerini
kapsamaktadır. Kurulum esnasında teslim edilecek STB(HD Kutu) aylık cihaz kullanım bedeli 3 TL
olup, ayrıca tahsil edilecektir. Abonelik devam ettiği müddetçe yürürlükteki cihaz kullanım bedeli
tahsil edilmeye devam edilecektir. Kampanya kapsamında 60 TL (KDV dâhil) kurulum ücretsizdir.
Yeni aboneliklerde aktivasyon ücreti 30 Tl olup 12 ay boyunca aylık 2,5 TL olarak ayrıca tahsil
edilecektir.
Abone kampanya koşullarına, kampanya ile ilgili bilgilere, hizmet tarifeleri, cihaz kullanım bedelleri ve benzeri
güncel bilgilere www.tivibu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.
• Kampanyadan yeni Tivibu Ev abonelerinden, 24 ay boyunca iş bu kampanyada belirtilen hizmetlere abone
olma taahhüdünde bulunması ve taahhüde uygun davranılması koşuluyla, yukarıda seçilmiş olan hizmete ait
tarife paketinin kampanyalı aylık ücreti alınacaktır.
• 24 aylık taahhüt dönemi zarfında, kampanyaya giriş yapılan paketin ücret olarak altına inmemek koşuluyla
geçişe açık paketlere geçiş yapılabilecektir. Ancak, elde edilen indirim bedeli geçiş tarihinden itibaren yeni
pakete göre güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde aboneden tahsil edilecek indirim bedeli bu
kapsamda hesaplanacaktır. Belirtilen durumların haricinde yapılan değişiklikler taahhüt ihlali ve kampanya iptali
olarak değerlendirilecektir.
Kampanya süresince kapsamında spor içeriği olan paketlere geçilmesi halinde giriş yapılan paket
dâhil hiçbir pakete geçiş yapılamayacaktır. Belirtilen durumların haricinde yapılan değişiklikler
taahhüt ihlali ve kampanya iptali olarak değerlendirilecektir.
• TTNET A.Ş. (İşletmeci) tarafından Tivibu Ev hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten
yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi ve aboneliğin sona ermesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den
bu Kampanya kapsamında indirimli süre boyunca, Tivibu Ev kullanım ücretinde yapılan indirimlerin toplamını
talep etmeyecektir.
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• Kırmızı Halı gibi diğer ücretli içerikler, yukarıda belirlenen aylık tutarlar dâhilinde
olmayıp, Abone’nin bu içerikleri kiraladığı veya izlediği taktirde belirlenen ücret faturasına
ayrıca yansıtılacaktır.

• İŞLETMECİ tarafından İNTERNET hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle abonenin hizmetten
yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumu hariç olmak üzere, Abone’ nin iş bu
taahhüt süresi dolmadan internet ve/veya TİVİBU EV Aboneliğini sona erdirmesi,
kampanyasını iptal ettirmesi, kampanya koşullarına aykırı davranması (taahhüt
ihlali), borcunu ödememesi gibi nedenlerle İŞLETMECİ tarafından Abone’nin
aboneliğine son verilmesi (sözleşmenin feshi) durumları başta olmak üzere,
aboneliğin ve/veya kampanyanın herhangi bir nedenle taahhüt süresinden 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)aktivasyon/Tivibu Ev Kurulum ücreti, taksitli satılan cihaz/servis/
ürünlerin kalan taksitlerinin toplamı, (varsa) geriye dönük hizmet kullanım ücretleri
ve (varsa) tarifede yer alan diğer kullanımlara ait borçlar ayrıca tahsil edilir.
Aboneliğin iptali durumunda, kampanya kapsamında abonenin kullanımı amacı ile
teslim edilen cihazların abone tarafından, Türk Telekom Ofislerine veya Bayilerine
süresinde eksiksiz iade edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde “IPTV EKİPMAN TESLİM
TUTANAĞI” çerçevesinde belirtilmiş tutarlar aboneden ayrıca tahsil edilecektir.
• Abone, kampanya uygulaması çerçevesinde internet hizmetini ve buna bağlı olarak TİVİBU EV
aboneliğini Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında bir başka yere naklini talep edebilme hakkına
sahiptir. Nakil talep edilen yerde teknik imkânsızlıklar nedeniyle İŞLETMECİ tarafından hizmetin sürekli
olarak verilememesi nedeniyle, Abone’nin İNTERNET aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda
İŞLETMECİ, Abone’den bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca TİVİBU EV kullanım
ücretinde yapılan indirimlerin toplamını, talep etmeyecektir. Ancak abone mülkiyeti İŞLETMECİ’ye ait
olan kurulumu yapılan Tivibu ev cihazlarını iade etmek zorundadır. Aksi halde IPTV Ekipman Teslim
Tutanağında belirtilen tutarlar aboneden talep edilecektir ve bu ücret faturasına yansıtılacaktır.
İŞLETMECİ, kanallar, isteğe bağlı hizmetler, etkileşimli hizmetler de dahil, tüm içerik ve hizmetlerin
sürekliliğini taahhüt etmemektedir/edememektedir. Bu nedenle, herhangi bir gerekçeye dayanmaksızın
ve dilediği zamanda kısmen veya tamamen TİVİBU EV kapsamından çıkarma, değiştirme hakkına
sahiptir.
• Abone İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetine ilişkin Abonelik Sözleşmesi ve ekleri ile işbu
taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye
devredebilecektir.
• İşbu Kampanya Taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya
mahsus olmak üzere abonenin ilk faturasına yansıtılacaktır.  
• İşbu taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.
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Yukarıda belirtilen kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve kampanya koşullarına
uyacağımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden
doğacak ödemeleri ilk talepte, nakten, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
ADI:
SOYADI:
UNVANI:
TARİH:
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