BİREYSEL KONTRATLI SUPERBOX FIRSAT İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye;
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 16.08.2017 tarihinden
itibaren düzenlemekte olan BİREYSEL KONTRATLI SUPERBOX FIRSAT İNTERNET KAMPANYASI’ndan
(Bundan böyle “Kampanya” olarak anılacaktır) “bireysel abone” olarak yararlanmak istemem sebebiyle;
1- İşbu Kampanya’dan, yeni alarak tanımlattığım adıma kayıtlı TURKCELL faturalı data hattını (“Data
Hattı”) bir başka hat tipine dönüştürmediğim ve sadece Ek-1’de belirtilen modelde 1 (bir) adet Superbox
Fırsat cihazı (“Cihaz”) ile birlikte aktif olarak kullanmaya devam ettiğim müddetçe yararlanabileceğimi
ve ek olarak, işbu Bireysel Kontratlı Superbox Fırsat İnternet Kampanyası Taahhütnamesi’nde
(“Taahhütname”) belirttiğim adreste yapılacak teknik kontroller sonrasında 4.5G hizmet kalitesinin
Cihaz’ı kullanmaya ve dolayısıyla işbu Kampanya’ya katılmaya uygun olduğunun TURKCELL tarafından
tespit edilmesi durumunda yararlanabileceğimi,
2- İşbu Kampanya kapsamındaki Data Hattımı Ek-1’de beyan ettiğimi, işbu Data Hattına Ek-1’de yer alan
Superbox Fırsat İnternet Paketi’nin (“Superbox Fırsat İnternet Paketi/Paket”) TURKCELL tarafından
tanımlanmasından itibaren başlamak üzere 24 (yirmidört) fatura dönemi (“Paket Taahhüt Süresi”)
boyunca Data Hattıma tanımlanacağını, Paket Taahhüt Süresi’nin; 24 (yirmidört) fatura dönemine, Superbox
Fırsat İnternet Paketi’nin tanımlanmasından ilk fatura kesim tarihine kadar geçen gün kadar sürenin eklenmesi
ile oluşacağını, Kampanya kapsamında Superbox Fırsat 4.5G İnternet Paketi’nin Taahhüt Süresi boyunca Data
Hattımın fatura kesim tarihinde yenileneceğini ve Paket Taahhüt Süresi sonunda Kampanya’nın sona ereceğini,
Kampanya kapsamında (i) Superbox Fırsat İnternet Paketi’nin tanımlandığı günden ilk fatura dönemine
kadar olan süre için, Paket’in Hatta aktif tanımlı olduğu gün sayısı ve Paket’ten yapılan kulanım miktarı
esas alınarak yapılacak hesaplama neticesinde bulunacak ücretin ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına
yansıtılacağını ve Paket Taahhüt Süresi içindeki her bir fatura döneminde ise; (ii) Superbox Fırsat
İnternet Paketi’nin tanımlandığı günden sonraki ilk fatura döneminden itibaren Ek-1’in (A) bendindeki
tabloda yer alan Superbox Fırsat 4.5G İnternet Paketi ücretinin yansıtılacağını,
3- İşbu Taahhütname’nin Ek-1’inde yer alan Superbox Fırsat 4.5G Paketi ücretine ek olarak, Taahhüt
Süresi’nin ilk 12 (oniki) fatura döneminde, yeni tesis özel iletişim vergisinin ve telsiz ruhsatname
ücretinin ayrı ayrı olmak üzere eşit taksitler halinde faturama yansıtılacağını; telsiz kullanım ücretinin
ise aboneliğim süresince her fatura döneminde faturama yansıtılacağını,
4- İşbu Kampanya kapsamında, Data Hattım ile hiçbir şekilde başka bir Kampanya’ya katılamayacağımı ve İşbu
Kampanya’dan yararlandığım süre boyunca, Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz üzerinden
sabit ses hizmeti alamayacağımı,
5- Kampanya kapsamında Cihaz ve yine Ek-1’de belirtilen Paket’e hak kazandığımı, Paket kapsamında alınan ve
gönderilen (download ve upload edilen) datanın, Paket kapsamında her bir fatura dönemi için tanımlanan
Superbox Fırsat İnternet miktarından düşeceğini,
6- İşbu Taahhütname’yi onaylamamla beraber, Cihazı kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış ve/veya hasar
görmemiş halde ücretsiz şekilde teslim aldığımı, Cihaz’ın çalışır halde bulundurulması sorumluluğunun
tarafıma ait olduğunu, Cihaz’a ilişkin olarak teknik kontroller sonrasında kurulum (“Kurulum”)
hizmetinin verileceğini, işbu Kampanya kapsamında teslim alacağım Cihaz’ın çalınması, kaybı ve/veya
hasar görmesi vs. durumlarında da tarafımca onaylanmış işbu Taahhütname ile üstlendiğim
yükümlülüklerimin aynen devam edeceğini, Taahhüt Süresi içerisinde işbu Taahhütname’nin 12.
(onikinci) maddesinin uygulama alanı bulması halinde, Cihazı, çalışır durumda ve tüm parçaları eksiksiz
ve hasar görmemiş olarak 15 (onbeş) gün içerisinde www.turkcell.com.tr web adresinde (“Web Sitesi”)
belirtilen teslimat adreslerinden birine teslim etmekle yükümlü olduğumu, Cihazı Web Sitesi’nde
belirtilen ilgili teslimat adreslerinden birine zamanında teslim etmemem veya Cihaz kurulumunda
sunulan parçaları eksik/bozuk şekilde teslim etmem halinde tüm vergiler dahil 700 TL
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(YediyüzTürkLirası) tutarındaki Cihaz bedelinin hizmeti ücretinin işbu Kampanya kapsamında yeni
alarak tanımlattığım Data Hattıma ait Mobil İletişim Hizmet Faturama yansıtılacağını,
7- Kampanya kapsamında teslim aldığım Cihazı, Taahhüt Süresi içerisinde işbu Taahhütname ’de belirtiğim
adresin dışında farklı bir adrese taşınmam ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir sebeple farklı bir
adreste kullanmam vb. hallerin varlığı halinde hizmet kalitesinin yetersizliği veya kullanıma ilişkin aksaklık,
eksiklik vs. problemlerden hiçbir şekilde TURKCELL’in sorumlu olmadığını,
8- İşbu Taahhütname’nin Ek-1’de yer alan Superbox Fırsat İnternet Paketi kapsamında ilgili her bir fatura
dönemindeki Superbox Fırsat İnternet Paketi’ni kısmen ya da tamamen kullanmamış olmam halinde,
kullanmadığım kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki fatura dönemine ve/veya bir başkasına
devri gibi bir imkanımın olmadığını,
9- İşbu Taahhütname konusu Paket’in sadece yurt içinde kullanılabileceğini, işbu Kampanya’dan
yurtdışında faydalanamayacağımı,
10- İşbu Taahhütname’yi imzalayarak Kampanya’ya kaydolmamla birlikte Ek-1’de belirterek Kampanya kapsamına
dahil edeceğim adıma kayıtlı Data Hattının 4.5G altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerden faydalandırılmasına
onay verdiğimi ve işbu Taahhütname kapsamında 4.5G Internet Paketlerini 4.5G uyumlu cihazlarla 4.5G
kapsama alanı içindeyken 4.5G şebekesi üzerinden, 4.5G kapsaması olmayan alanlarda 3G/EDGE/GSM
şebekesi üzerinden kullanabileceğimi, 4.5G hizmetlerinden faydalanmaya başlama saatinin bir Data Hattan
diğerine değişiklik gösterebileceğini ve 4.5G internet hızının şebeke yoğunluğuna, acil durum ve afet hallerine,
şebeke optimizasyon ve trafik yönetimi için alınan tedbirlere, hükümet, yetkili kurum ve kuruluşların düzenleme
ve kararlarına, üçüncü kişilerden gelebilecek bilişim sistemlerine yönelik hukuka aykırı müdahalelere, sanal
(siber) saldırı eylemlerine, kullanılan cihaza, bağlanılan web sitesine, TURKCELL 4.5G bağlantısının kapsama
alanına ve coğrafi koşullara göre değişebileceğini,
11- İşbu Kampanya kapsamında kullandığım Superbox Fırsat İnternet Kampanyası kapsamında aşağıdaki
durumların bir veya birden fazlasının gerçekleştiğinin TURKCELL tarafından tespit edilmesi ve işbu
Kampanya kapsamında sunulan hizmetin tarafımca işbu Taahhütname’ye aykırı surette ticari amaç vs.
şekilde kullanıldığına TURKCELL tarafından kanaat getirilmesi halinde TURKCELL’in derhal ve yazılı bir
bildirim yapmasına gerek olmaksızın tarafımı Kampanya’dan çıkarma ve tarafıma sunulan faydaları
derhal durdurma hakkının bulunduğunu; bu durumda Taahhütname’nin 12. (onikinci) maddesinin
uygulama alanı bulacağını ve Turkcell Mobil Telefon Hizmetleri Bireysel Tip Abonelik Sözleşmesi’nin
(“Abonelik Sözleşmesi”) TURKCELL tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak herhangi bir ihbara gerek
olmaksızın feshedileceğini; Abonelik Sözleşmesi kapsamında tarafıma sunulan her türlü hizmetin
TURKCELL tarafından tek taraflı olarak sonlandırılacağını ve hakkımda hukuki ve cezai her türlü yasal
işlemin başlatılacağını;
i. Aynı anda bir Cihaz üzerinden 32 (otuziki)’den fazla cihazdan internet bağlantısı yapılması
ii. Aynı anda 32(otuziki)’den fazla eş zamanlı/paralel internet erişimi yapılması
iii. İndirme yönünde aylık 1 (bir) TB ve yükleme yönünde aylık 500 (beş yüz) GB’tan fazla internet
tüketimi yapılması
iv. Hizmetin paylaşılması, herhangi bir isim (al-sat (Resell), yerel servis sağlayıcı vb.) altında satılması,
ticari amaçla Taahhütname’ye aykırı şekilde router gibi cihazlar (Cihaz) arkasına bağlanan sinyal
güçlendirici vb.) kullanılması
12- İşbu Taahhütname’de ve/veya Abonelik Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülüklerime kısmen veya
tamamen aykırı davranmam sonucu Kampanya’dan çıkarılmam ve/veya Taahhüt Süresi sona ermeden
Kampanya’dan ayrılmak istemem ve/veya Abonelik Sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğimi tek taraflı
olarak feshetmem veya söz konusu aboneliğimin işbu Taahhütname’deki veya Abonelik
Sözleşmesi’ndeki yükümlülüklerimi yerine getirmemem ve/veya işbu Taahhütname’nin 11. (onbirinci)
maddesinde belirtilen aykırılıklardan bir veya birden fazlasının gerçekleşmesi nedeniyle TURKCELL
tarafından feshedilmesi ve/veya Kampanya katılımı için verdiğim bilgi ve belgelerin eksik/sahte
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olduğunun, Kampanya’nın ticari amaç için kullanıldığının tespiti ve/veya Kampanya’nın suistimal
edilmesi halinde, işbu Kampanya’dan otomatik olarak çıkarılacağımı,
13- Paket Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş olduğum Data Hattıma ait
Abonelik Sözleşmesi’ni, Data Hattının üçüncü kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir
sebeple feshetmeyeceğimi ve/veya bir başka Data Hat tipine dönüştürmeyeceğimi, Data Hattımın geçici
veya kesin olarak görüşmeye kapatılması talebinde bulunmayacağımı, Data Hattıma ilişkin numara
değişikliği talebinde bulunmayacağımı, TURKCELL tarafından, adıma kayıtlı sair tüm Data Hatlarına
ilişkin abonelik sözleşmeleri veya işbu Taahhütname hükümleri uyarınca bu kampanya kapsamındaki
Data Hattımın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya Abonelik Sözleşmesi’nin feshine
sebep olmayacağımı, Kampanya’ya katıldığım Data Hattımı ön ödemeli hatta geçirmeyeceğimi, üzerime
kayıtlı olan/kayıtlı olmayan başka bir hat ile değiştirme talebinde bulunmayacağımı ve söz konusu Data
Hattına ait mevcut fatura döneminin değiştirilmesi talebinde bulunmayacağımı, bu hallere aykırı
davranmam halinde işbu Taahhütname’nin 12. (onikinci) maddesinin uygulama alanı bulacağını,
14- Paket Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğim veya farklı bir
SUPERBOX FIRSAT İnternet Paketi’nden yararlanmayı seçmediğim müddetçe, Taahhüt Süresi’nin sonuncu
ayında kullandığım Superbox Fırsat İnternet Paketi’ne bağlı olarak, internet hizmetinin sürekliliğini sağlamak
için (Taahhüt Süresi’nin sonuncu ayında kullandığım) ilgili taahhütsüz Superbox Fırsat İnternet Paketi’nin
tanımlanmasını talep ettiğimi ve işbu tanımlamaya peşinen onay verdiğimi, söz konusu tanımlamanın Taahhüt
Süresi’nin yenilenmesi anlamına gelmediğini ve Paket Taahhüt Süresi sona erdikten sonra yapacağım tüm
Superbox Fırsat İnternet kullanımlarımın Web Sitesi’nde belirtilen güncel taahhütsüz ilgili Superbox Fırsat
İnternet Paket bedeli üzerinden her ay işbu Kampanya kapsamında Data Hattımın Mobil İletişim Hizmet
faturama yansıtılacağını,
15- İşbu Taahhütname’de belirtilen yükümlülüklerime kısmen veya tamamen aykırı davranmam ve/veya
Paket Taahhüt Süresi sona ermeden Kampanya’dan ayrılmak istemem ve/veya işbu Taahhütname’nin
Ek-1’inde belirtmiş olduğum Data Hattı başka bir operatöre taşımam/devretmem ve/veya Paket bedelinin
yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş olduğum Data Hattımın faturasını, art arda 3 (üç) fatura dönemi boyunca
son ödeme tarihinde ödememem (bu durumda TURKCELL’in ilk ihlalde cayma bedeli talep etme ve/veya
Kampanya’dan çıkarma hakkını kullanılmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde
yorumlanmayacaktır) ve/veya Kampanya katılımı için verdiğim bilgi ve belgelerin eksik/sahte
olduğunun, Kampanya’nın ticari amaç için kullanıldığının tespiti ve/veya Kampanya’nın suistimal
edilmesi halinde; Superbox Fırsat İnternet Paketi’nin Data Hattıma tanımlandığı tarihten söz konusu
aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar TURKCELL tarafından her bir fatura dönemi için sağlanan indirim
bedelleri toplamı (Ek-1’de yer alan Superbox Fırsat İnternet Paketi için geçerli olan indirim bedeli) ve ek
olarak kurulum hizmeti için ise SUPERBOX FIRSAT KURULUM BEDELİ adı altında tüm vergiler dahil
225 TL (İkiyüzyirmibeşTürkLirası) Kurulum Ücretinin veya eğer işbu tutara göre lehime olacaksa söz
konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten Paket Taahhüt Süresi bitimine kadar TURKCELL’e ödemem
gereken KDV, ÖİV dahil Superbox Fırsat İnternet Paketi bedeli toplamının Data Hattımın Mobil İletişim
Hizmet Faturasına söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde Superbox Fırsat İnternet Paketi için
“SUPERBOX FIRSAT KAMP CAYMA” adı altında bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanya’dan
otomatik olarak çıkarılacağımı,
16- İşbu Kampanya’dan herhangi bir sebeple ayrılmak istemem durumunda, Data Hattıma ilişkin Abonelik
Sözleşmesini de feshederek Data Hattımı iptal ettirmem gerektiğini bildiğimi, aksi halde teslim edilen
Data Hatlarına ilişkin TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını,
17- İşbu Taahhütname kapsamında, Ek-1’de yer alan Superbox Fırsat İnternet Paketi kapsamındaki taahhüdümü
Turkcell İletişim Merkezlerine veya Turkcell Müşteri Hizmetlerine bildirerek ve Paket Taahhüt Süresi aynı
kalmak kaydıyla; Paket tanımlamasının ya da değişikliğinin üzerinden en az 1 (bir) fatura dönemi geçmiş olması
ve sadece Paket Taahhüt Süresi aynı olan Paketler arasında yapılmak kaydı ile, sunulan Superbox Fırsat
İnternet Paketleri Seçeneklerinden herhangi biri ile ve alt pakete doğru sadece bir kere, üst pakete doğru ise
*
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sınırsız kere değiştirebileceğimi, bu işlemi her fatura döneminde bir kere yapabileceğimi, paketler arası
derecelendirmenin paket bedelleri dikkate alınarak yapılacağını, bu kapsamda seçmiş olduğum yeni Superbox
Fırsat İnternet Paketi’nin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonra yeni Superbox Fırsat İnternet
Paketi kapsamının Data Hattıma tanımlanacağını ve tanımlama yapıldıktan sonraki ikinci faturaya seçilen yeni
Superbox Fırsat İnternet Paketi’nin güncel ücretinin yansıtılacağını, Paket değişikliğinin yapıldığı gün, ilgili Data
Hattına yeni Superbox Fırsat İnternet Paketi kapsamındaki İnternet miktarının da tanımlanarak Data Hattın
Paket değişikliğinden sonraki ilk fatura kesim tarihine kadar hem mevcut Superbox Fırsat İnternet Paketi hem
de geçilen yeni Superbox Fırsat İnternet Paketi kapsamındaki toplam Superbox Fırsat İnternet miktarından
yararlanmasının sağlanacağını, buna karşılık; eski Superbox İnternet Paketinin ve yeni Superbox
Paketinin Hatta aktif tanımlı olduğu gün sayısı ve her ikisinden de ayrı ayrı yapılan kulanım miktarları
esas alınarak yapılacak hesaplamalar neticesinde bulunacak ücretlerin Paket değişikliği yapıldıktan
sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına yansıtılacağını, bu tarihten sonra kalan Paket Taahhüt
Süresince ise her bir fatura döneminde Web Sitesi’nde yer alan güncel yeni Superbox Fırsat İnternet
Paketi ücreti ilgili Data Hatların Mobil İletişim Hizmet Faturalarına yansıtılacağını, Paket değişikliğinin,
2. (ikinci) cihaz alım hakkını doğurmayacağını, değişiklik yapıldıktan sonra 15. (onbeşinci) maddede
tanımlı hallerin gerçekleşmesi durumunda değişikliğe kadar geçen süre içerisinde tarafıma mevcut
Superbox Fırsat İnternet Paketi için sağlanan indirim bedelleri ve değişiklikten sonra yeni Superbox
Fırsat İnternet Paketi için sağlanan indirim bedelleri toplamı ve ek olarak kurulum hizmeti için ise
SUPERBOX FIRSAT KURULUM BEDELİ adı altında tüm vergiler dahil 225 TL (İkiyüzyirmibeşTürklirası)
Kurulum Ücretinin veya eğer bu tutara göre daha lehime olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleştiği
tarihten Paket Taahhüt Süresi bitimine kadar TURKCELL’e ödemem gereken KDV, ÖİV dahil yeni
Superbox Fırsat İnternet Paketi bedelleri toplamının Data Hattımın Mobil İletişim Hizmet faturasına, söz
konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanya’dan otomatik
olarak çıkarılacağımı,
18- İşbu Taahhütname konusu Kampanya’ya her bir Data Hattımla en fazla 1 (bir) kere katılabileceğimi,
19- TURKCELL’in, yetkili makamların işlemleri veya yürürlükteki mevzuat uyarınca tüketicilerden tahsil edileceği
belirtilen:
(i) vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin tutarında/oranında değişiklik yapılması,
(ii) yeni bir vergi, resim, harç ve veya benzeri mali yükümlülük ihdas edilmesi,
durumlarında Ek-1’deki Kampanya Paketi’nin bedelinde değişiklik yapma ve yaptığı değişiklikleri, ilgili yasal
düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sunulan hizmet kapsamında tarafıma göndereceği faturalara,
makul bir süre önceden Web Sitesi’nden bilgi vermek koşuluyla yansıtma hakkını saklı tuttuğunu,
20- İşbu Kampanya’ya ilişkin tüm bilgilendirme SMS’lerinin işbu Kampanya kapsamındaki Data Hattımın
numarasına ve işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş olduğum Data Hattıma ait abonelik sözleşmesinde
belirttiğim şahsıma ait kullanılır /aktif bir mobil iletişim numarası olan irtibat numarama gönderileceğini, Abonelik
Sözleşmesi’ndeki irtibat numaramı yanlış/eksik bildirmiş olmam sebebiyle ve/veya bilgilendirme SMS/SMSlerin
gönderiminin gerçekleşmesine rağmen herhangi bir sebeple, SMS’in/SMSlerin tarafıma ulaşmaması,
gönderilen SMS/SMSler hakkında bilgi sahibi olmamam vs. durumlarında her türlü sorumluluğun tarafıma ait
olduğunu, TURKCELL’in bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmadığını,
21- İşbu Kampanya kapsamında teslim edilecek olan cihazın şahsi hatam dolayısıyla bozulması/hasar
görmesi ve/veya sair durumlarda tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu ve işbu Taahhütname ile
üstlendiğim yükümlülüklerimin aynen devam edeceğini,
22- İşbu Taahhütname’de düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet
Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında Abonelik Sözleşmesi
hükümlerinin uygulanacağını,
Ad/Soyad:
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23- Superbox 15 Mbps İnternet Paketi indirme üst hız limitinin 15 Mbps’ye kadar, yükleme üst hız limitinin 5 Mbps’ye
kadar olduğunu bildiğimi,
24- Kampanya’ya yeni bir Data Hattı alarak katılmam ve Paket Taahhüt Süresi boyunca söz konusu Data Hattı
kullanmam koşuluyla Kampanya kapsamındaki Paket’imin birinci ayında “İlk Ay 500GB” internet paketi
tanımlanacağını bildiğimi ve işbu Taahhütname’nin 15. (onbeşinci) maddesinin uygulama alanı bulması
halinde 15. ve 17. maddeler kapsamında yapılacak cayma bedeli hesabında, sağlanan indirim bedelleri
arasına 199TL’lik (YüzdoksandokuzTürkLirası) “İlk Ay 500GB” ek paket ücretinin de yansıyacağını
bildiğimi,
25- Aşağıda belirtilen adresin, tarafıma yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu, adres
değişikliğini TURKCELL’e bildirmedikçe, tarafıma yapılacak her türlü tebligatın aşağıda belirtilen adrese
gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını,
26- TURKCELL’in, her zaman için, tek taraflı bildirimi ile, işbu Taahhütname’yi veya Taahhütname’deki hak
ve alacaklarını üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devretme/temlik etme hakkına sahip olduğunu,
27- İşbu Taahhütname’ye konu Kampanya’dan yararlanmak için ibraz ettiğim belgelerin tarafıma ait ve doğru
olduğunu,
28- İşbu Taahhütname’ye konu Kampanya kapsamında, katılmış olduğum Kampanya kaydımın yapılması
ve TURKCELL’in Taahhütname’den doğan yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi için gerekli ve işbu
yükümlülükler ile doğrudan ilişkili olan; TURKCELL’e vermiş olduğum ad-soyad, TCKN, adres, irtibat
numarası bilgilerimin Taahhüt Süresince SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ile Cihaz kurulumu
ve Cihaza ilişkin arıza/şikayet yönetimi hizmeti vermek amacıyla paylaşılacağını,
29- Hizmet kalitesinin sağlanması, olası teknik problemlerin incelenmesi ve talep etmem halinde söz konusu
problemlerin çözülebilmesi amacıyla Turkcell’in cihazıma uzaktan erişim sağlayabileceğini kabul, beyan ve
taahhüt ederim. Cihazda IMEI, IMSI, MSISDN, Cell ID, WIFI Password, Telefon numarası, LAN MAC address,
WAN IP address, WAN IPv6 address, CELL_ID, RSRQ, RSRP, SINR, PLMN gibi teknik birtakım bilgilerin
tutulduğunu ve TURKCELL’in işbu bilgilere de aynı amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla erişilebileceğini,
30- 1 (bir) asıl olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, imzalı aslının bir fotokopisi (ıslak imza içermeyen)
tarafımda kalacak olan işbu Taahhütname’nin imzasından doğacak mali yükümlülüklerin yasaların
yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını,
bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu Taahhütname’yi okuyarak …………… tarihinde imzaladım.
EK-1: Başvuru Formu
Adres :....................
İrtibat no :....................

*
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EK-1
BAŞVURU FORMU
İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğum Bireysel Kontratlı Superbox Fırsat
İnternet Kampanya Taahhütnamesi (Bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır.) ile birlikte
hüküm ifade edeceğini ve işbu Başvuru Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda
Taahhütname hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederim.
A. Kampanya kapsamındaki Paketlerin kapsam ve vergiler dahil bedelleri aşağıdaki gibidir:
Tablo 1

PAKET ADI

PAKET İÇERİĞİ

PAKET
TAAHHÜT
SÜRESİ

İNDİRİMSİZ
AYLIK PAKET
FİYATI KDV
ÖİV DAHİL

İNDİRİMLİ
AYLIK PAKET
FİYATI KDV
ÖİV DAHİL

PAKET BEDELİ
ÜZERİNDEN
SAĞLANAN
AYLIK İNDİRİM
BEDELİ

Superbox 100 GB

4.5G Hızında 100 GB

24 (yirmidört)
Fatura Dönemi

269 TL

179,90 TL

89,10TL

Superbox 150 GB

4.5G Hızında 150 GB

24 (yirmidört)
Fatura Dönemi

299 TL

199,90 TL

99,10 TL

SUPERBOX 200 GB

4.5G Hızında 200 GB

24 (yirmidört)
Fatura Dönemi

319 TL

239,90 TL

79,10 TL

Superbox 300 GB

4.5G Hızında 300 GB

24 (yirmidört)
Fatura Dönemi

349 TL

289,90 TL

59,10 TL

Superbox 15 Mbps

15 Mbps’ye Kadar
Limitsiz İnternet

24 (yirmidört)
Fatura Dönemi

699 TL

609,90 TL

89,10 TL

B. Aşağıdaki tabloya; Kampanya kapsamına dahil etmek istediğim Data Hat numarası ve Paket adı
eklenmelidir:
Tablo 2
Data Hat Numarası

Ad/Soyad:

Seçilen Paket Adı
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Cihaz IMEI NO

İmza:

