BİREYSEL YAZLIK KONTRATLI VINN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye;
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TURKCELL”) tarafından 16.07.2020 tarihinden itibaren düzenlemekte
olan Bireysel Yazlık Kontratlı VINN Kampanyası’ndan (“Kampanya”) “Bireysel abone” olarak
yararlanmak istemem sebebiyle;
1- Turkcell Finansman A.Ş. (“TFŞ”) ile anlaşmalı tüm TURKCELL Mağazaları ve Dijital Satış
Noktaları (”DSNPLUS”) (bundan böyle her ikisi birden “Satış Noktaları” olarak anılacaktır.)
üzerinden tüketici finansmanı kredili ödeme tipi ile (“Finansman Kredili Ödeme”) başvuruda
bulunabileceğimi bildiğimi,
2- Kampanya kapsamındaki Cihaz’ı, sadece yeni tesis edilen adıma kayıtlı internet ve data iletiminde
kullanılan faturalı TURKCELL data hattı (“Data Hattı/Hat”) ile birlikte, TURKCELL tarafından sunulan
Yazlık 4.5G Mobil WiFi* kontratsız data paketi tekliflerinden birini seçmem koşulu ile alabileceğimi ve
işbu Kampanya kapsamına dahil etmek istediğim adıma kayıtlı yeni Hattımı Ek-1’de beyan ettiğimi,
(*): Yazlık Mobil Wifi 50 GB, Yazlık Mobil Wifi 100 GB, Yazlık Mobil Wifi 200 GB
3- Kampanya kapsamında teslim aldığım Multimodem cihazı (“Cihaz”) karşılığında tahakkuk eden
alacağın Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi (“TÖHAŞ”) tarafından sunulan
mobil ödeme hizmeti aracılığı ile tahsil edileceğini, bu doğrultuda işbu Kampanya
Taahhütnamesi(“Taahhütname”) imza tarihi itibariyle TÖHAŞ ile ilgili sözleşmeleri ayrıca onaylayarak
TÖHAŞ tarafından sunulan mobil ödeme hizmeti kullanıcısı olmam gerektiğini bildiğimi, Cihaz alımı
kapsamında TFŞ tarafından sağlanan kredi bedelinin (“Kredi Bedeli”), TURKCELL tarafından Ek1’de tercih edilen Cihaz için “T.Finansman Kredi-Multimodem Bedeli” şeklinde Mobil İletişim
Hizmet Faturama aylık olarak yansıtılacağını ve söz konusu tutarı eksiksiz olarak ödeyeceğimi,
4- Ek-1 Başvuru Formu’nda tercih ettiğim taahhüt süresi (“Taahhüt Süresi”) boyunca, işbu
Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş olduğum Hat’tıma ait abonelik sözleşmesini, hattın üçüncü
kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir sebeple feshetmeyeceğimi, hattımın geçici
veya kesin olarak görüşmeye kapatılması talebinde bulunmayacağımı, TURKCELL tarafından,
adıma kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri veya işbu Taahhütname hükümleri
uyarınca bu Kampanya kapsamındaki hattımın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına
veya abonelik sözleşmesinin feshine sebep olmayacağımı, Kampanya’ya katıldığım hattımı ön
ödemeli veya kurumsal hatta geçirmeyeceğimi, üzerime kayıtlı olan/kayıtlı olmayan başka bir hat
ile değiştirme talebinde bulunmayacağımı ve söz konusu hatta ait mevcut fatura döneminin
değiştirilmesi talebinde bulunamayacağımı, bu hallere aykırı davranmam halinde işbu
Taahhütname’nin 7. ve 8. maddelerinin uygulama alanı bulacağını,
5- İşbu Kampanya kapsamında Satış Noktası’nın Cihaz’ın bedelinin tamamı için tarafıma fatura
keseceğini ve fakat söz konusu fatura karşılığında Satış Noktası’na herhangi bir ödeme
yapmayacağımı, Satış Noktası’na herhangi bir şekilde ödeme yapmış olmam durumunda bu hususta
TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu kapsamda TURKCELL’den iade ve benzeri
taleplerde bulunmayacağımı,
6- İşbu Taahhütname’yi onaylamamla beraber Kampanya kapsamındaki Cihaz’ın Kutusunu, hiç
açılmamış, yırtılmamış ve/veya hasar görmemiş halde teslim aldığımı, Cihaz’ın ayıplı olması halinde
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki seçimlik haklarımı TURKCELL’e
yöneltebileceğimi, 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,
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7- İşbu Taahhütname’de belirtilen yükümlülüklerime kısmen veya tamamen aykırı davranmam
sonucu Kampanya’dan çıkarılmam ve/veya Taahhüt Süresi sona ermeden Kampanya’dan
ayrılmak istemem ve/veya Hattımı başka bir Operatöre taşımam/devretmem ve/veya Cihaz
bedelinin yansıtıldığı Mobil İletişim Hizmet Faturasını son ödeme tarihinde ödememem (bu
durumda TURKCELL’in ilk ihlalde cayma bedeli talep etme ve/veya Kampanya’dan çıkarma
hakkını kullanmamış 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 suiistimal edilmesi ve/veya Finansman
Kredili ödeme için geçerli olmak üzere Taahhüt Süresi bitiminden önce krediyi kapatmak
istemem ve/veya TÖHAŞ tarafından sunulan mobil ödeme hizmetini kapattırmam halinde; işbu
Kampanya’dan otomatik olarak çıkarılacağımı,
8- İşbu Taahhütname’nin 7. (yedinci) maddesinde sayılan durumların varlığı halinde
hesaplanmak üzere, söz konusu aykırılık tarihinden itibaren Taahhüt Süresi bitimine kadar
Taahhütname kapsamında ödemem gereken vergiler dâhil kalan Kredi Bedelleri toplamının
yansıtılacağını ve TURKCELL’in işbu Kampanya’dan otomatik olarak çıkarma hakkını saklı
tuttuğunu, bu durumda söz konusu tutarları eksiksiz olarak ödeyeceğimi; aykırılığın gerçekleştiği
tarihe kadar TURKCELL tarafından tahsil edilememiş olan Kredi Bedellerinin ve aykırılığın
gerçekleştiği tarihten itibaren Taahhüt Süresi bitimine kadar ödememiz gereken aylık Kredi
Bedellerinin TFŞ tarafından tahsil edilmeye başlanacağını,
9- Cihaz bedelini Finansman Kredili Ödeme Tipi ile ödeyeceğimden aylık Kredi Bedelini de içeren
fatura tutarlarının tamamını üst üste iki kez faturada belirtilen son ödeme tarihlerine kadar ödememem
halinde hattımın kullanıma kapatılacağını bildiğimi,
10- İşbu Taahhütname’nin 7.(yedinci) ve 8.(sekizinci) maddelerinde sayılan durumların
gerçekleşmesi halinde TURKCELL tarafından alınan tahsilat/takip aksiyonlarıyla ilgili kampanya
dönemine ait tüm geçmiş bilginin, tüm iletişim yöntemlerinin (SMS, MMS, IVN, Mektup vb.) ve
iletişim tarihi, irtibat kurulan iletişim numarası, görüşme/aksiyon sonucu bilgilerinin ve yetkili
mahkemeler ve resmi kurumlar tarafından talep edilmesi halinde söz konusu aksiyonlara ait
evrak kopyası, ses kaydı gibi içeriklerin TFŞ ile paylaşılacağını bildiğimi ve buna herhangi bir
itirazımın olmayacağını,
11- Hattımı başka bir aboneye devredebilmem için 8.(sekizinci) maddede belirtilen cayma
bedellerini TURKCELL’ e eksiksiz olarak ödemiş olmam gerektiğini, aksi halde hat devir işleminin
yapılamayacağını ve bu durumda herhangi bir itirazımın olmayacağını,
12- TURKCELL’in Ek-1’deki Cihaz bedelinde aşağıda sayılı hallerde değişiklik yapma ve yaptığı
değişiklikleri, tarafıma göndereceği faturalara, makul bir süre önceden Web Sitesinden bilgi vermek
koşuluyla yansıtma hakkını saklı tuttuğunu:

a. Yetkili makamların işlemleri veya yürürlükteki mevzuat uyarınca:
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,
b. Başta enflasyon olmak üzere makroekonomik göstergelerde olağan sayılamayacak bir
oranda değişiklik yaşanması,
13- İşbu Taahhütname konusu Kampanya’ya bir (1) adet Hattımla en fazla bir kere katılabileceğimi,
TURKCELL’in söz konusu katılım koşuluna ilişkin kısıtı lehime olacak şekilde değiştirebileceğini
Ad/Soyad:

İmza:
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bildiğimi, ve Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi’nin dondurulması talebinde
bulunmayacağımı,
14- İşbu Taahhütname’yi imzalayarak işbu Kampanya’ya kaydolmamla birlikte Ek-1’de belirterek
Kampanya kapsamına dahil edeceğim adıma kayıtlı Hat’tın TURKCELL tarafından sunulan 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 hattan diğerine değişiklik
gösterebileceğini ve 4.5G internet hızının şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza, bağlanılan siteye,
TURKCELL 4.5G bağlantısının kapsama alanına ve coğrafi koşullara göre değişebileceğini bildiğimi,
15- İşbu Taahhütname’de düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim
Hizmet Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında TURKCELL Mobil
Telefon Bireysel Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
16- Aşağıda belirtilen adresin, tarafıma yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu,
adres değişikliğini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmedikçe, tarafıma yapılacak her türlü tebligatın
aşağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını,
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
EK-1

: Başvuru Formu

Adres

:

İrtibat No

:

*

*
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EK-1
BAŞVURU FORMU
İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde tarafımca onaylanmış Bireysel Yazlık Kontratlı Vınn
Kampanya Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Başvuru
Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda “Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını
kabul ve taahhüt ederim.
Kampanya’ya dahil edilen Data Hat numarası, Kampanya kapsamında tercih edilen Cihaz modeli,
seçilen ödeme tipi, Taahhüt Süresi, teslim alınan Cihaz’ın Seri Numarası Cihaz’ın / Kredinin aylık ve
toplam KDV dahil bedelleri aşağıya eklenmelidir:
Data Hat Numarası
Seçilen Cihaz modeli/aylık
bedeli (KDV dahil)/aylık Kredi
Bedeli
Cihaz IMEI NO
Seçilen Ödeme Tipi
Taahhüt süresi
Seçilen Cihaz’ın toplam bedeli
(TL)/Toplam Kredi Bedeli

Ad/Soyad:

İmza:
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