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TTNET Hizmet Numarasi:

TİVİBU UYDU WİFİ DONGLE VESTEL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
TTNET A.Ş.’nin (İŞLETMECİ) Tivibu Uydu Wifi Dongle Vestel Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu
Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen katılım koşullarını sağlayan Bireysel ve Kurumsal Aboneler
yararlanabilecektir. Aşağıdaki genel ve özel şartlar Kurumsal ve Bireysel Aboneler (her biri işbu
Taahhütname’de “Abone” olarak adlandırılacaktır) için geçerli olacak olup ortak olmayan hükümler her bir
maddede ayrıca belirtilecektir.
GENEL ŞARTLAR;
1.
Kampanya kapsamında Abone’ye özel şartlarda özellikleri belirtilen ve Abone tarafından
tercih edilen Cihazın taksitli olarak satışı yapılacaktır Taksit Süresi Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz
seçimi çerçevesinde işbu Taahhütname’nin imzalanmasını müteakip Cihaz’ın teslim alındığı tarih
itibariyle başlayacaktır. Abone tarafından cihaza ilişkin son taksitin ödenmesiyle beraber işbu
Taahhütname kapsamında teslim edilen cihazın mülkiyeti Abone’ye geçecektir.
2.
Kampanya kapsamına alınan ve Taahhütname'nin Özel Şartlar 1. maddesinde numarası yer
alan Cihaz taksitlerinin internet faturasına aylık olarak yansıtılmasından dolayı, TTNET
Aboneliği’nin işbu Taahhütname'nin imza tarihinden itibaren Özel Şartlarda belirtilen Taksit
Süresi'nce aktif olması gerekmektedir. Bu durum işbu Taahhütnamedeki hatların her biri için ayrı
ayrı uygulama alanı bulacaktır.
3.
İŞLETMECİ tarafından Kampanyadan yararlanmak isteyen Aboneler’in Banka Kredi
Notları, Ödenmemiş Fatura Tutarları, Bankalardaki Güncel Takip Durumları, Ödeme yapılmaması
nedeniyle kapatılan ürün sorgulaması, Kara Liste Kontrolü, Taksitlendirilmiş Fatura ve Güncel
Hukuk Durumu sorgusu yapılacaktır. Bu kontroller den olumlu şekilde geçen Aboneler ayrıca KKB
Risk sorgulamasına tabi tutulacaktır. Tüm bu sorgulamaları olumlu neticelenen Abone’lerin hem
Banka’lar hem de Türk Telekom Grubu (Türk Telekomünikasyon A.Ş, TTNET A.Ş, TT Mobil İletişim
Hizmetleri A.Ş) nezdindeki ödeme performansına göre Abone için limit ataması yapılacaktır.
Abone belirlenen limit dahilinde talep edeceği ilgili cihaz için limitinden düşüm yapılacak şekilde
en fazla 3(üç) adet cihaz için Kampanya’dan yararlanabilecektir.
4.
Taksit Süresi’nin bitiminden önce;
•
Kampanya’dan çıkılması ve/veya aboneliğin sona erdirilmesi,
•
İşletmeci tarafından aboneliğin sona erdirilmesine sebebiyet verilmesi,
•
TTNET aboneliğinin iptal edilmesi,
•
İşbu Kampanya ve Taahhütname konusu ile birlikte (ilgili kampanya taahhütnamesinde
açıkça izin verilen durumlar hariç olmak üzere) başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil
olunması,
•
Cihaz taksitlerinin ödenmesi konusunda temerrüde düşülmesi veya Taahhütname’den
doğan yükümlülüklerin Abone tarafından ihlal edilmesi durumunda,
Abone Kampanya ile sağlanan taksitlendirme faydasından yararlanamayacak ve İş bu
taahhütnamede belirtilen Cihaz Rayiç Bedelinden (“Cihaz Rayiç Bedeli”) Abone’nin Cihaz’a
ilişkin olarak ödediği taksit tutarları toplamının çıkarılması sonucu çıkan meblağ Abone’ye
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yansıtılacaktır. Bu durumda cihazın mülkiyeti Abone’ye geçecek; Abonenin mülkiyeti almaktan
imtina etme talebi İŞLETMECİ tarafından olumlu karşılanmayacaktır.
5.
Abone’nin İşbu Taahhütname’de belirtilen KKB Risk Sorgulamasının yapılabilmesi için her
türlü başvuru ve onay işlemini gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
6.
Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verilen bilgilerin yanlış ya da eksik
olmasının sonuçlarından Abone bizzat sorumlu olacaktır.
7.
Taksit Süresi boyunca ödenmesi gereken Cihaz taksit bedelleri Abone’nin hattına/hatlarına
ait hizmet faturasında “Cihaz Taksit Bedeli” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterilecek ve
Abone
bu bedelleri faturalar aracılığıyla ödeyecektir. Abone’nin bunun dışında başka herhangi
bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır, ödeme
yapılması halinde İŞLETMECİ’nin sorumluluğu bulunmamaktadır ve Abone bu durumda
İŞLETMECİ’den herhangi bir bedel talep edemeyecektir.
8.
Kampanya kapsamında Abone cihaz faydasından yararlanıyorsa Abone’ye teslim edilen
Cihaz’da arıza oluşması durumunda veya Cihaz’la ilgili her türlü talepte/şikâyette ilgili markanın
yetkili teknik servisleri tarafından Cihaz’la ilgili garanti kapsamı dahilindeki işlemler yapılacaktır.
Arıza durumunda ve Cihaz ile ilgili her türlü talep ve şikâyette, Abone 444 1 444 numaralı çağrı
merkezi üzerinden cihaz tedarikçisinin iletişim bilgilerine ulaşabilir. Cihaz’a ilişkin her türlü talep ve
şikayetini İŞLETMECİ’ye ve/veya Tedarikçi Firma’ya iletebilir.
9.
Bireysel Abone’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’nun 19.
Maddesinde belirtilen durumların gerçekleşmesi suretiyle temerrüde düşmesi; Kurumsal Abone’nin
ise Cihaz taksitlerinden bir tanesinin ödemede temerrüde düşmesi halinde İŞLETMECİ işbu
taahütnamenin 4. maddesini uygulama hakkını saklı tutar.
10.
İşletmeci, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu
Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce
kaldırılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler,
İşletmeci tarafından www.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla
değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak Abone’lere duyurulur. Bu durumda,
Abone, İşletmeci tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda
bulunamaz.
11.
Taahhütname’nin imzalanmasından ve yürürlüğünden doğan damga vergisi Abone
tarafından karşılanacak ve bu kapsamda sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone’nin ilk
faturasına yansıtılacaktır. Abone’nin kanun hükümleriyle damga vergisinden muaf olması
durumunda ise, damga vergisi İşletmeci tarafından karşılanacaktır. Yürürlükteki damga vergisi
oranıhttp://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani
adresinde belirtilmiştir.
12.
Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Cihaz’ın tükenmesi nedeniyle Abone talebinin
karşılanmamasından dolayı ISLETMECI hiçbir sekilde sorumlu tutulamaz.
13.
Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu koşulların
4.maddesi ,bu maddeye aykırılık teşkil etmeyecek şekilde Abone’nin İşletmeci ile imzalamış
olduğu Hizmet Formu’nun (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin) hükümleri, işbu Katılım
Koşulları ve Taahhütnamesi kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda
öncelikle uygulanır.
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14.
Abone, kampanya Taksit Süresi içinde hattını dondurulabilir. Ancak is bu kampanya
taahhütnamesi devam edecek olup, cihaz bedelleri abonenin faturasına yansımaya devam
edecektir.
15.
Abone peşin satın alma seçeneği seçtiği takdirde, aynı ay içindeki TTNET faturasına
peşin ücret bedeli yansıtılacaktır.
16.
İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi bir nüshası ISLETMECİ’de kalacak bir
nüshası Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
ÖZEL ŞARTLAR;
1.
Kampanya Kapsamında yer alan cihaz seçenekleri ve bedelleri aşağıdaki gibidir.
Aylık
Ödeme
Tutarı*

Taksit
Süresi

Dusun / DSWD-3505B

135,00 TL

Peşin

135,00 TL

Dusun / DSWD-3505B

12,90 TL

12 Ay

154,80 TL

Dusun / DSWD-3505B

7,90 TL

24 Ay

189,60 TL

Cihaz Marka/Model

Ürün Rayiç Bedeli
(Vergiler Dahil)*

*Yukarıdaki tablodaki fiyatlara vergiler (KDV+ÖİV) dahil edilmiştir.
2. Müşteriye teslim edilen cihaz/cihazlara ait bilgiler aşağıdaki gibidir
Cihaz Marka/Model
Dusun / DSWD-3505B
Dusun / DSWD-3505B
Dusun / DSWD-3505B
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Seri No

KİŞİSEL VERİ İZNİ (*)
Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, başındaki kutucuğu işaretlemek
suretiyle aşağıda belirtilen izni verebilirsiniz.
Bana özel fırsatların iletilmesine ve abonelik, konum ve kullanım bilgilerimin, iznimi iptal
etmediğim sürece Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve grup
şirketleri arasında paylaşılarak kullanılmasına izin veriyorum.
* Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak geri alabilirsiniz.
Talebim üzerine yapılan işlemlere dair bilgilendirildim. İşbu Taahhütnamenin bir nüshasını ve
Yukarıda IMEI/seri numarası/Marka/Modeli belirtilen is bu taahhütname konusu cihazı elden
teslim aldım.
Abonenin doldurması gerekli alan;
ADI

:

SOYADI

:

T.C. KİMLİK NO :

İmza
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