KURUMSAL SAMSUNG AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’ye;
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TURKCELL”) tarafından 01.06.2016 tarihinden itibaren düzenlenmekte
olan Kurumsal Samsung Akıllı Telefon Kampanyası’ndan (“Kampanya”) “Kurumsal Abone” olarak
yararlanmak istememiz sebebiyle;
1- İşbu Taahhütname’nin tarafımızca onaylandığı tarih itibariyle, Ek-1’de beyan ettiğimiz adımıza kayıtlı faturalı
hatlar (“Hat/Hatlar”) kapsamında Ek-1’de yer alan cihaz modellerini (“Cihaz”) tercih edebilmemiz için ,“Limit
Puan Uygulaması” bulunmakta olduğunu bildiğimizi, bu kapsamda adımıza kayıtlı tüm Hatlar’ımızın ödeme
davranışları, abonelik yaşı, kullanım alışkanlıkları ve fatura tutarlarının değerlendirilerek oluşturulan,
TURKCELL tarafından belirlenmiş ve tarafımıza da bilgilendirilmesi yapılmış olan Limit Puan’ımızın;
seçtiğimiz Cihaz için en az Ek-1’deki tabloda (TABLO A) belirtilen cihaz limit puanı kadar olması durumunda
ve limit puan dışında aşağıda tanımlanan Diğer Gerekli Koşulları da* sağlamamız halinde işbu
Kampanya’dan yararlanabileceğimizi, aksi durumda işbu Taahhütname’yi imzalamış olsak dahi
Taahhütname’nin geçersiz sayılacağını ve Kampanya’dan çıkarılacağımızı,
(*) Diğer Gerekli Koşullar: Son ödeme tarihi geçmiş ama ödenmemiş fatura borcunun bulunmaması, adımıza
kayıtlı hatlardan hiçbirinin TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmesi’ne (“Abonelik
Sözleşmesi”) aykırı durumlar sebebi ile kapalı olmaması bunlara ek olarak cihaz yenileme teklifleri ile
mevcutta devam eden kampanya teklifinin farklı bir cihaz teklifi ile devam ettirilmek istenmesi durumunda
belirtilen kampanya koşullarına ek olarak mevcutta devam eden kampanyadan en az 6 (altı) aydır
yararlanıyor olunması,
2- Kampanya kapsamında tanımlı her bir Hat için teslim alacağımız her bir Cihaz karşılığında tahakkuk eden
alacağın distribütör tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş olduğunu ve bu nedenle, teslim alacağımız her
bir Cihaz’ın tutarının, 36 (otuzaltı), 24 (yirmidört) veya 12 (oniki) fatura dönemi (“Taahhüt Süresi”)
boyunca, TURKCELL tarafından tarafımıza gönderilen ilgili Mobil İletişim Hizmet faturasına her ay
“Cihaz taksit bedeli” ifadesi ile her ay yansıtılacağını, söz konusu tutarı eksiksiz olarak
ödeyeceğimizi,
3- İşbu Kampanya’ya katılım kanalımızı Ek-1’in 3 (üç) numaralı maddesinde bildirdiğimizi, bu kapsamda
Kampanya’ya Turkcell Kurumsal Satış Yöneticileri aracılığıyla katılmış olmamız durumunda, Mobil İletişim
Hizmet faturası içindeki aylık Cihaz taksit tutarlarının distribütör tarafından, Turkcell Mağazaları (“Turkcell
Mağazaları”) aracılığıyla katılmış olmamız durumunda ise, Mobil İletişim Hizmet faturası altındaki aylık
Cihaz taksit tutarlarının Turkcell Mağazaları tarafından temlik/ tahsil edileceğini, bu doğrultuda
Taahhütname’de düzenlenen tüm ilgili maddelerin bu hükme göre yorumlanacağını,
4- İşbu Kampanya kapsamında distribütörün/ TURKCELL Mağazaları’nın Cihaz tutarının bedelinin tamamı için
tarafımıza fatura keseceğini ve fakat söz konusu fatura karşılığında distribütöre/ Turkcell Mağazaları’na
herhangi bir ödeme yapmayacağımızı, distribütöre/Turkcell Mağazaları’na herhangi bir şekilde ödeme
yapmış olmamız durumunda bu hususta TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu
kapsamda TURKCELL’den iade ve benzeri taleplerde bulunmayacağımızı,
5- İşbu Taahhütname kapsamındaki her bir Cihazın TURKCELL adına ilgili distribütör tarafından işbu
Taahhütname’nin imza tarihinden sonra Cihaz’ın distribütör stokunda bulunması şartıyla ve Kampanya’ya
dahil olan abonelere gönderilen aktivasyon mesaj sırasına göre tarafımıza Teslim Tutanağı ile teslim
edileceğini, teslim tarihi itibariyle söz konusu Cihazların tesliminin mümkün olmadığı durumlarda,
tarafımıza Cihazın aynı distribütör firmanın işbu Taahhütname imza tarihindeki çıkış fiyatı ile eş
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bedelli başka bir Cihazın teslim edilebileceğine onay verdiğimizi, bu durumda işbu Taahhütname
konusu yükümlülüğün yerine getirilmiş olacağını,
6- İşbu Kampanya kapsamında teslim edilecek olan Cihazların çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi
ve sair durumlarda da imzalamış olduğumuz işbu Taahhütname ile üstlendiğimiz
yükümlülüklerimizin (ödeme yükümlülüğü dahil) aynen devam edeceğini,
7- Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz Hatlarımıza ait
Abonelik Sözleşmesi’ni, hattın/hatların üçüncü kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir
sebeple feshetmeyeceğimizi, hatlarımızın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılması talebinde
bulunmayacağımızı, TURKCELL tarafından adımıza kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin Abonelik
Sözleşmeleri veya işbu Taahhütname hükümleri uyarınca bu Kampanya kapsamındaki hatlarımızı
geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya Abonelik Sözleşmesinin feshine sebep
olmayacağımızı, Kampanyaya katıldığımız hatlarımızı ön ödemeli veya bireysel hatta
geçirmeyeceğimizi, üzerimize kayıtlı olan/kayıtlı olmayan başka bir hat ile değiştirme talebinde
bulunmayacağımızı ve söz konusu hatlara ait mevcut fatura döneminin, ödeme tipinin değiştirilmesi
ve/veya Taahhüt Süresi’nin dondurulması talebinde bulunamayacağımızı,
8- İşbu Taahhütname’de belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız
ve/veya Taahhüt Süresi sona ermeden işbu Kampanyadan ayrılmak istememiz veya işbu
Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz her bir Hattımızı başka bir Operatöre
taşımamız/devretmemiz veya Ek-1’de belirtmiş olduğumuz herhangi bir Hattımızın faturasını son
ödeme tarihinde ödemememiz (bu durumda TURKCELL’in ilk ihlalde cayma bedeli talep etme
ve/veya Kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde
yorumlanmayacaktır.) ve/veya Kampanya katılımı için verdiğimiz bilgi ve belgelerin eksik/sahte
olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının tespiti ve/veya Kampanyanın suiistimal
edilmesi hallerinde; söz konusu aykırılık tarihinden itibaren Taahhüt Süresi bitimine kadar seçilen
Cihaz kapsamında ödememiz gereken, KDV dâhil kalan cihaz taksit tutarı toplamının ilgili Hattımızın
Mobil İletişim Hizmet Faturasına söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde tek seferde “Cihaz
Kampanyası İptal Ücreti” şeklinde yansıtılacağını, bu durumda söz konusu tutarı eksiksiz olarak
ödeyeceğimizi,
9- İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir Hattımızla en fazla bir kere katılabileceğimizi,
10- İşbu Taahhütname’de düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet
Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında Abonelik Sözleşmesi
hükümlerinin uygulanacağını,
11- Aşağıda belirtilen adresin, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu, adres
değişikliğini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmedikçe, tarafımıza yapılacak her türlü tebligatın aşağıda
belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını,
12- TURKCELL kayıtlarında yer alan ve şirketimizin imza yetkililerini beyan eden imza sirkülerimizin
halen geçerli olduğunu ve söz konusu imza yetkililerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığını; bu
nedenle işbu Taahhütname’nin TURKCELL’e ibraz etmiş olduğumuz imza sirkülerinde yer alan
yetkili kişi/kişilerce imzalandığını ve işbu Taahhütname’nin şirketimiz için bağlayıcı olduğunu,
13- 1 (bir) asıl olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, imzalı aslının bir fotokopisi (tarafların ıslak
imzasını içermeyen) tarafımızda kalacak olan işbu Taahhütname’nin imzasından doğacak mali
yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını,
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
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İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır.

EK-1: Başvuru Formu

EK-2: Hat Ekleme Talep Formu

FİRMA UNVANI

ADRES:
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EK-1
BAŞVURU FORMU
İşbu Başvuru Formunun, Kurumsal Samsung Akıllı Telefon Kampanya Taahhütnamesi
(“Taahhütname”) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Başvuru Formu’nda düzenlenmemiş olan
tüm hususlarda “Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz.
1. Kurumsal Samsung Akıllı Telefon Kampanyası kapsamındaki Cihaz seçenekleri (stok durumuna göre)
ve bedelleri (36, 24, 12 aylık bedelleri ayrı ayrı gösterilmiştir), aşağıdaki tabloda (Tablo A’da)
gösterilmiştir:
TABLO A: CİHAZ SEÇENEKLERİ TABLOSU
Cihaz
Modeli
No

Cihaz Model

KDV Dahil Aylık Cihaz Taksit Bedeli
12
24
36

KDV Dahil Toplam Cihaz Bedeli
12
24
36

Galaxy A31

₺324,09

₺182,61

₺136,46

₺3.889,08

₺4.382,64

₺4.912,56

Limit
Puan
3.396

C1

C2

Galaxy A11

₺247,20

₺139,29

₺104,09

₺2.966,40

₺3.342,96

₺3.747,24

2.590

C3

Galaxy A01

₺200,87

₺ 113,19

₺ 84,58

₺ 2.410,44

₺ 2.716,56

₺ 3.044,88

2.105

C4

Galaxy A21s

₺292,81

₺164,99

₺123,29

₺3.513,72

₺3.959,76

₺4.438,44

3.068

C5

Galaxy A51

₺399,30

₺224,99

₺168,13

₺ 4.791,60

₺ 5.399,76

₺ 6.052,68

4.184

C6

Galaxy A71

₺ 471,08

₺ 265,44

₺ 198,36

₺ 5.652,96

₺ 6.370,56

₺ 7.140,96

4.936

C7

Galaxy Note 10
Lite

₺526,22

₺296,51

₺221,58

₺6.314,64

₺7.116,24

₺7.976,88

5.514
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C8

Galaxy S20
Ultra

₺ 1.189,76

₺ 670,40

₺ 500,98

₺ 14.277,12

₺ 16.089,60

₺ 18.035,28

12.467

C9

Galaxy Z Flip

₺ 1.382,81

₺ 779,18

₺ 582,27

₺ 16.593,72

₺ 18.700,32

₺ 20.961,72

14.490

C10

₺ 1.289,01

₺ 726,32

₺ 542,77

₺ 15.468,12

₺ 17.431,68

₺ 19.539,72

13.507

C11

Galaxy Note 20
Ultra
X Cover Pro

₺ 403,56

₺ 227,39

₺ 169,93

₺4.842,72

₺5.457,36

₺6.117,48

4.229

C12

Galaxy S20 FE

₺645,06

₺363,47

₺271,62

₺7.740,72

₺8.723,28

₺9.778,32

6.759

C13

Galaxy S21

₺977,28

₺550,67

₺411,51

₺ 11.727,36

₺ 13.216,08

₺ 14.814,36

10.241

C14

Galaxy S21 Ultra

₺1.568,23

₺883,66

₺660,34

₺ 18.818,76

₺ 21.207,84

₺ 23.772,24

16.433

C15

Galaxy A12

C16

Galaxy A02S

₺257,75
₺223,27

₺145,23
₺125,81

₺108,53
₺94,01

₺3.093
₺2.679,24

₺3.485,52
₺3.019,44

₺3907,08
₺3.384,36

2.701
2.340

2. Kampanya ile faydalanmak istediğimiz Hatlarımız seçtiğimiz Cihazın numarası aşağıdaki tabloda
belirtilmelidir;
Hat Numarası

Seçilen Cihaz Numarası

3. Kampanya katılım kanalı beyanı:
İşbu Kampanya’ya Turkcell Kurumsal Satış Yöneticisi aracılığıyla katılıyorum.
İşbu Kampanya’ya Turkcell Mağazaları üzerinden katılıyorum.
4. Kampanya kapsamında Cihaz teslim alacak kişinin:
Adı/Soyadı:
Adresi:
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FİRMA UNVANI:
ADRES:
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EK-2
HAT EKLEME TALEP FORMU
İşbu Hat Ekleme Talep Formu’nun (“Talep Formu”), ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Kurumsal
Samsung Akıllı Telefon Kampanya Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte hüküm ifade edeceğini
ve işbu Talep Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda “Taahhütname” hükümlerinin geçerli
olacağını kabul ve taahhüt ederiz.
A. İşbu Kampanya kapsamındaki hatlarımıza ilave olarak ……(….) adet Hattımızı da Kampanya
kapsamına dahil etmek istediğimizi, bu hatları ve her bir hattımıza tanımlanmasını tercih ettiğimiz
Cihaz numarasını, aşağıdaki tablo/tablolarda beyan ettiğimizi ve söz konusu her bir Hat için de işbu
Talep Formu imza tarihi itibariyle “Taahhütname”de belirtilen tüm hükümlerin aynen geçerli
olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
B. Taahhütname kapsamına dahil edilmesini istediğimiz ilave hatlarımız ve her bir Hattımıza tanımlanmasını
seçtiğimiz Cihazın numarası aşağıdaki tabloda belirtilmelidir.
Hat Numarası

Seçilen Cihaz Numarası

İşbu Hat Ekleme Talep Formu tarafımızdan okunarak …. /…. /…… tarihinde imzalanmıştır.

FİRMA UNVANI:

ADRES:
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