YAZLIK TİVİBU KAMPANYASI
TİVİBU UYDU HİZMET NO
:
İNTERNET HİZMET NO
:
İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL. NO:
KAMPANYA KAPSAMINDA TERCİH ETTİĞİNİZ PAKET İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLODAN SEÇİM YAPINIZ.
TTNET A.Ş.’nin (İŞLETMECİ) “Yazlık Tivibu Kampanyası’ndan (“Kampanya”) İŞLETMECİ’nin
yeni bireysel Tivibu Uydu aboneleri aşağıda belirtilen Yazlık Tivibu Uydu Paketlerinden birini
seçerek faydalanabilecektir.
Kampanya Kapsamında Sunulan Yazlık Tivibu Uydu Paketleri:
Tercih
Edilen
Paket

Paketler*

**3 Aylık
Kampanyalı Paket Ücreti

Aile Paketi

109,90 TL

Sinema Paketi

119,90 TL

Spor Paketi

119,90 TL

Süper Paket

149,90 TL

Fiyatlara %18 KDV ve %10 ÖİV dahildir.
* Tivibu Aile Paketi ile belirli yerli ve yabancı kanallar, belgesel, haber, yaşam&eğlence müzik
ve çocuk programlarını izleyebilirsiniz.
Tivibu Sinema Paketi ile Tivibu ’ya özel sinema, belgesel kanalları, haber, yaşam, müzik ve
çocuk programlarını izleyebilirsiniz.
Tivibu Spor Paketi ile yerli ve yabancı kanalları, spor, belgesel ve çocuk içeriğini
izleyebilirsiniz.
Tivibu Süper Paket ile yerli ve yabancı kanallar, Tivibu ’ya özel spor, sinema, dizi, belgesel
kanalları, haber, yaşam, müzik, eğitim ve çocuk programlarını izleyebilirsiniz.
İŞLETMECİ, kanallar, isteğe bağlı hizmetler, etkileşimli hizmetler de dahil tüm içerik, kanal ve
hizmetlerin sürekliliğini taahhüt etmemektedir/edememektedir. Bu sebeple söz konusu
içerik, kanal ve hizmetleri herhangi bir gerekçeye dayanmaksızın ve dilediği zamanda kısmen
veya tamamen TİVİBU kapsamından çıkarma, değiştirme hakkına sahiptir.
**Tabloda belirtilen fiyatlar, Tivibu paketlerinin 3 aylık toplam paket ücretini göstermektedir.
Abone'ye teslim edilecek, Tivibu uydu Alıcısı aylık cihaz kullanım bedeli vergi dahil 3 TL olup,
kampanya kapsamında alınmayacaktır. Kampanya sonunda yürürlükteki cihaz kullanım
bedeli tahsil edilmeye devam edilecektir.
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Tivibu Aktivasyon ücreti 36 TL olup; kampanya kapsamında ücretsizdir
Tivibu uydu kurulumunun kurulum ekipleri tarafından yapılması istenirse, iç kurulum
ücreti peşin olarak 84 TL’dir. Türk Telekom ofis veya bayilerinden uydu alıcısı ve
kutusunun teslim alınarak iç kurulumun Abone’nin kendisi tarafından yapılması
durumunda aboneye ücret yansıtılmamaktadır. Bu self kurulum hizmeti belirli Türk
Telekom mağaza ve ofislerinde yapılmaktadır. Tivibu uydu kurulumunun, çağrı
Merkezinden kargo ile talep edilmesi durumunda ise iç kurulum bedeli peşin olarak 48
TL‘dir.
Abone ihtiyaç veya talebine bağlı uydu dış kurulum hizmeti 132 TL (11 TL*12 ay) olarak
faturaya yansıtılacaktır.
KAMPANYA KOŞULLARI
1. Abone, tabloda seçim yaparak işbu kampanyaya katılım sağlamasına müteakip
hizmetin aktif edildiği tarih itibarıyla 3 ay süreyle seçmiş olduğu Tivibu Yazlık uydu
paketinden yararlanabilir. Aboneden yukarıda seçilmiş olan uydu paketinin 3 aylık
Kampanyalı paket ücreti toplamı alınacaktır.
2. Abone’nin tercih ettiği paket ücreti, aboneye işbu hizmetin verilmeye başladığı ay
sonunda tek seferde faturasına yansıtılacak ve Abone paket süresi sona erene kadar
hizmetten yararlanabilecektir. Seçilen paketin süresi sonunda Abone aksi yönde talebini
iletmediği takdirde hattı dondurulacak ve gelecek yıl aynı fatura döneminde yeniden
seçmiş olduğu pakete/paket süresine bağlı olarak aktif hale getirilerek hattın aktif edildiği
tarihte yürürlükte olan güncel tarife ücreti üzerinden faturalandırma yapılacaktır. Abone,
süreli paketin bitiminde paketini kullanmaya devam etmeyi veya hat dondurma
yapılmamasını veya Tivibu Uydu paketinin iptalini talep edebilir. Yazlık Tivibu Paketleri
için paket süresince hat dondurma işlemi yapılamamaktadır.
3. İşbu Kampanya’dan kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere, abonenin
ilk faturasına yansıtılacaktır.
4. Abone, kampanya kapsamında, Abonelik Sözleşmesini veya işbu Kampanyayı kısmen ve
tamamen üçüncü kişiye devredemeyecektir.
5. Abone, paket süresi boyunca Tarife/Paket değişikliği yapamaz. Ancak, almış olduğu Yazlık
Tivibu Paket’inin kullanımından ve tüm haklarından vazgeçerek Yazlık Tivibu Aboneliği’ni
tamamen sona erdirebilir veya istediği yeni bir pakete geçebilir. Her iki durumda da abone
herhangi bir bedel iadesi talep edemez. Abonenin, seçmiş olduğu paketin süresinden önce
aboneliğini sona erdirmesi ya da Yazlık Tivibu paketi dışındaki diğer Tivibu paketlerinden
birine geçiş yapması halinde paket ücreti ile ilgili olarak Abone’ye herhangi bir bedel iadesi
yapılmayacaktır.
6. Aboneliğin iptali durumunda, kampanya kapsamında abonenin kullanımı amacı ile
teslim edilen Tivibu Uydu Alıcısı, Kablo, Kumanda ve Smart Kart abone tarafından, Türk
Telekom Ofislerine veya Bayilerine cihaz teslim tutanağında belirtilen süre zarfında
eksiksiz iade edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde “TİVİBU UYDU EKİPMAN TESLİM
TUTANAĞI” çerçevesinde belirtilmiş tutarlar aboneden faturasına yansıtılmak suretiyle
tahsil edilecektir.
7. Abone kampanya koşullarına, kampanya ile ilgili bilgilere, tarifeler/paketlere, cihaz
kullanım bedelleri ve benzeri güncel bilgilere www.tivibu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.
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8. İşbu Kampanya koşullarında hüküm bulunmayan hallerde Abone’nin İŞLETMECİ ile
imzalamış olduğu Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri uygulanır.
9. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Kampanyası’nın bir nüshası İŞLETMECİ’de kalacak;
diğer nüshası Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen Kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve işbu Kampanya’dan
yararlanmak istediğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. İşbu Kampanya evrakının bir
nüshasını elden teslim aldım.
ABONE
ADI SOYADI :
UNVANI

:

TARİH

:
İMZA
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