
 

 

 

 

 

 

 

ARAÇ İÇİ KAMERA  KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 
 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 17.07.2019 tarihinden 
itibaren düzenlemekte olan Araç İçi Kamera Kampanyası’ndan (Bundan böyle “Kampanya” olarak anılacaktır) 
“Kurumsal Abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  
  

1- www.turkcell.com.tr (“Web Sitesi”) adresinde yer alan kampanya katılım koşullarından birini veya birden 
fazlasını karşılamayan Ek-1’de beyan ettiğimiz hatların işbu Kampanya’dan yararlanamayacağını bildiğimizi 
ve bu durumda Taahhütname’nin geçersiz hale geleceğini, 

2- İşbu Kampanya’dan Turkcell Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi(Abonelik 
Sözleşmesi)’ni imzalayarak aktive ettirdiğimiz yeni Turkcell M2M faturalı kurumsal hattımız/hatlarımız [M2M 
hatlar, uyumlu cihazların uzaktan kontrol edilmesini ve/veya yönetilmesini sağlamak üzere, takılı olduğu 
cihazların, diğer cihazlar ya da bireysel ve/veya kurumsal uygulamalar ile kullanılan, makineler arası veri 
aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel 
amaçlı internet erişimi için kullanılamayan “data” (veri iletişim) hatlarıdır ve bundan sonra kısaca “Hat/Hatlar” 
olarak ifade edilecektir.] ile faydalanacağımızı bildiğimizi ve Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz 
adımıza kayıtlı Hattı/Hatları Ek-1’de beyan ettiğimizi, bu hatlara işbu Araç İçi Kamera Kampanya 
Taahhütnamesi’nin (“Taahhütname”) imza tarihinden itibaren Ek-1’de belirtilen ve seçimimize bağlı olarak; 24 
(yirmi dört) veya 36 (otuz altı)  fatura dönemi süresince (bundan böyle “Taahhüt Süresi” olarak anılacaktır.) “M2M 
ARAC ICI KAMERA” (Bundan böyle Tarife olarak anılacaktır.) tanımlanacağını,  

3- Ek-1’de tutarı belirtilen Tarife bedel(ler)inin ve model(ler)i belirtilen kamera cihaz(lar)ının (bundan böyle 
“Cihaz(lar)” olarak anılacaktır.) aylık taksit tutar(lar)ının Ek-1’de belirtmiş olduğumuz her bir hattın(her bir 
cihaz için ayrı bir hat olacak şekilde) mobil iletişim hizmet faturasına, Hat TURKCELL tarafından Kampanya’ya 
tanımlandığı aydan itibaren (tanımlamanın ayın hangi gününde yapıldığına bakılmaksızın) Taahhüt Süresi 
boyunca Ek-1’de belirtilen Fatura Başlığı altında yansıtılacağını ve söz konusu tutarları eksiksiz olarak 
ödeyeceğimizi,  

4- Kampanya kapsamında Ek-1’de belirtilen “İlgili Cihaz ve Servis Sağlayıcı Firma(lar)” (bundan sonra “ilgili 
Firma(lar)” olarak anılacaktır.) tarafından Araç İçi Kamera web/mobil arayüzü Hizmeti (Araç İçi Kamera web/mobil 
arayüz Hizmeti, abonelerin ilgili Firma(lar) tarafından sağlanacak olan web ve/veya mobil ara yüzü üzerinden araç 
bilgilerine ulaşabileceği, harita üzerinde aracın nerede olduğunu görebileceği ve sair raporları alabileceği bir hizmettir. 
Bu hizmet ilgili Firma(lar) tarafından 24 (yirmi dört) ay veya 36 (otuz altı) ay olan Taahhüt Süresi’nden bağımsız 
şekilde sadece 24 (yirmidört) ay için ücretsiz olarak verilir. Ayrıca, İlgili Firma(lar)ın montaj noktalarında yapılmak 
kaydıyla Cihaz’ın montajı da(*) Araç İçi Kamera web/mobil arayüz Hizmeti’nin ayrılmaz bir parçası olup, Taahhüt 
Süresi’nden bağımsız olmak üzere ilgili Firma(lar) tarafından ücretsiz sağlanır.) sağlanır. Araç İçi Kamera web/mobil 
arayüz Hizmeti ile ilgili olarak TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını; ilgili Firma(lar) ile Cihaz 
montajı öncesinde imzalayacağımız hizmet sözleşmesinde belirtilen kapsamda teknik servisin tarafımıza 
sunulacağını ve bu kapsamda ilgili Firma(lar)’ın tarafımıza 36 (otuz altı) ay taahhütlü satışlarda ilk 24 (yirmi dört) ay 
tamamlandıktan sonra takip eden aylar için teknik servis ücreti uygulayabileceğini, bu konudaki tek sorumluluğun ilgili 
Firma(lar)’da olduğunu, bunun yanında Araç İçi Kamera web/mobil arayüz  Hizmeti’nin alınamaması ile ilgili her türlü 
sorun ve sair hususlarının ilgili Firma(lar)’ın sorumluluğunda bulunduğunu, Kampanya dahilinde 2 (iki) adet kamera, 
NVR cihazı ve bir panik butonu bulunduğunu 
(*) Maddede belirtilen şartlarla yapılacak ilk montaj hizmeti ücretsiz olup, Cihaz’ın başka bir araca aktarılması vb. ek 
montaj talepleri ilgili Firma(lar) tarafından ücretlendirilebilecektir. 

5- Araç İçi Kamera web/mobil arayüz Hizmeti kapsamındaki web ve/veya mobil arayüzüne erişim için ilgili Firma(lar) 
tarafından tarafımıza tahsis edilecek ve SMS yoluyla tarafımıza iletilecek olan kullanıcı adı ve şifreyi üçüncü kişilere 
devretmeyeceğimizi, kullandırmayacağımızı, verilen amaç dışında kullanmayacağımızı ve yetkisi olmayan kişiler 
tarafından kullanıcı adı ve şifrenin kullanılmasını engelleyeceğimizi, söz konusu kullanıcı adı ve şifre ile yapılan tüm 
işlemlerden sorumlu olduğumuzu, 



 

 

 

 

 

 

 

6- İşbu Kampanya kapsamında teslim aldığımız Cihaz(lar) karşılığında ilgili Firma(lar)’ın Cihaz bedel(ler)inin tamamı için 
tarafımıza fatura keseceğini ve fakat söz konusu fatura karşılığında ilgili Firma(lar)’a herhangi bir ödeme 
yapmayacağımızı, fatura karşılığında tahakkuk eden alacağın ilgili Firma(lar) tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş 
olduğunu ve bu nedenle, teslim aldığımız Cihaz(lar)’ın bedelinin, TURKCELL tarafından Tarife bedelinden ayrı olarak 
Ek-1’de belirtilen Fatura Başlığı altında Mobil İletişim Hizmet Faturamıza aylık olarak yansıtılacağını ve söz konusu 
tutarı eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, ilgili Firma(lar)’a 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,  

7- İşbu Taahhütname’ye konu Tarife kapsamındaki aylık mobil internet miktarlarını kısmen ya da tamamen kullanmamış 
olmamız halinde, kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki aya devri gibi herhangi bir 
talebimizin olmayacağını, söz konusu mobil internet miktarlarını başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımızın 
bulunmadığını, mobil internet kullanımına, alınan ve gönderilen (download ve upload edilen) datanın dahil olduğunu, 

8- İşbu Kampanya kapsamındaki her bir Cihaz’ın ilgili Firma(lar) tarafından işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş 
olduğumuz kişiye Teslim Tutanağı ile teslim edileceğini, işbu Taahhütname’ye konu olan Cihaz’(lar)ın stoklarla sınırlı 
olduğunu, teslim tarihi itibariyle Cihaz’(lar)ın tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, yerine ilgili Firma(lar)’ın 
stoklarında bulunan işbu Taahhütname imza tarihindeki çıkış fiyatı ile eş bedelli başka bir Cihaz(lar)’ın teslim 
edilebileceğini, bu doğrultuda ilgili madde kapsamındaki yükümlülüğün yerine getirilmiş olacağını,  

9- İşbu Kampanya kapsamındaki  Cihaz’(lar)ın zamanında, eksiksiz, ayıpsız ve çalışır vaziyette tesliminden, Cihaz’(lar)ın 
garanti süresi boyunca teknik servis hizmetleri ve bakımından, TURKCELL tarafından ilgili Firma(lar)’a bildirim 
yapılmasından sonra en geç 7 (yedi) iş günü içinde  Cihaz’(lar)ın ücretsiz olarak montaj ve kurulumundan, servisten 
faydalanabilmesi için tarafımıza kullanıcı adı ve şifresi temin etmekten ve servisi (web/mobil arayüzünü hazırlamak, 
çalışır durumda tutmak, her türlü güncellemesini, bakım ve desteğini sağlamak da dâhil olmak üzere) haftada 7 (yedi) 
gün ve günde 24 (yirmidört) saat (“7/24”) sağlamaktan ilgili Firma(lar)’ın  sorumlu olduğunu, kurulum hizmetine ilişkin 
tüm sorumluluğun ilgili Firma(lar)’a ait olduğunu, bu konuda TURKCELL’in bir sorumluluğunun bulunmadığını, 
Cihaz’ın ilgili Firma(lar)’ın stoğunda bulunmaması durumunda 4 (dört) haftaya kadar bekleme süresini kabul ettiğimi, 
kurulumun zamanında veya hiç gerçekleşmemesinin işbu Taahhütname’deki yükümlülüklerimizi (Kampanya 
kapsamında ödemekle yükümlü olduğumuz bedeller de dâhil olmak üzere) haklı nedenle yerine getirmeyeceğimiz 
sonucunu doğurmayacağını,  

10- İşbu Kampanya kapsamında teslim alacağımız Cihaz(lar)’ın çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi vs. durumlarında 
da işbu Taahhütname ile üstlenilen yükümlülüklerin aynen devam edeceğini,  

11- Kampanya kapsamında ilgili Firma(lar)’dan teslim alacağımız Cihaz(lar)’ın sökülmesini talep etmemiz halinde,  ilgili 
Firma(lar) tarafından belirlenecek olan demontaj ücretinin tarafımızca karşılanacağını bildiğimizi,  

12- İşbu Taahhütname’nin Ek-1’inde beyan edilen Hat veya Hatlara tanımlanan data paketi içinde yer alan mobil internetin 
sadece yurtiçinde kullanılabileceğini, yurtdışından kullanımlarımızın her bir hattın içinde bulunduğu güncel yurt dışı 
tarifesi üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini bildiğimizi,  

13- Kampanya kapsamında yer alan Hat/Hatlarımıza tanımlanan Tarife’yi Taahhüt Süresi boyunca değiştirme talebinde 
bulunmayacağımızı,  

14- TURKCELL’in Kampanya kapsamı ve/veya bedelinde aşağıda sayılı hallerde değişiklik yapma ve yaptığı 
değişiklikleri, tarafımıza göndereceği faturalara, makul bir süre önceden Web Sitesi’nden bilgi vermek 
koşuluyla yansıtma hakkını saklı tuttuğunu: 
 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,   
 Başta enflasyon olmak üzere makroekonomik göstergelerde olağan sayılamayacak bir oranda değişiklik 
yaşanması 

15- Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz Hat/Hatlarımıza ait abonelik 
sözleşmesini, Hat/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 Hat/Hatlarımızı geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin 
feshine sebep olmayacağımızı, Kampanya’ya katıldığımız Hat/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 değiştirilmesi talebinde bulunamayacağımızı, 

16- Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, Tarife’nin yine Ek-
1’de belirtilen Hat/Hatlarımıza tanımlanmaya devam edeceğini ve bu kapsamda Web Sitesi’nde belirtilen güncel 
Tarife’nin her ay Ek-1’de belirtilen söz konusu her bir Hat/Hatlarımızın faturasına yansıtılacağını, ancak bu durumun 
Kampanya kapsamında ücretsiz “cihaz” kazanmamız ve işbu Kampanya konusu diğer faydalardan yararlanacağımız 
sonucunu doğurmayacağını ve bu nedenle Taahhüt Süresi sona erdikten sonraki dönem için TURKCELL’den 
herhangi bir cihaz ve/veya mobil internet kullanımı talebimizin olmayacağını,  

17- Kampanya’ya dâhil ettiğimiz Hatlarımızın bir ya da birkaçını giden iletişim veya gelen/giden iletişime kapatmayı 
(“Geçici Kapatma”) talep etmemiz durumunda, aşağıda sayılan koşul ve istisnalara uygun şekilde işbu Kampanya’nın 
Taahhüt Süresi’nin ilgili Hat(lar)ın geçici kapandığı tarihe kadar geçen süre için ilgili fatura döneminde dönemsel 
ücretlendirme usulüne göre ücretlendirileceğimizi, 

 Hattın bir(er) tam fatura dönemi geçici kapatılması ve geçici kapanan hattın Taahhüt Süresi bitimine en az 4 (dört) 
gün kala (4. gün hariç) açılması halinde, geçici kapanan tam fatura dönemi süresi, Taahhüt Süresi’nin sonuna 
ekleneceğini, 

 Hattın bir tam fatura döneminden daha kısa süreli geçici kapatılması ve/veya geçici kapanan hattın Taahhüt 
Süresi bitimine 4 (dört) gün kaladan sonra açılması halinde, Taahhüt Süresi’ne ekleme yapılmayacağını, 

 İşbu madde konusu kurgunun detaylarına https://www.turkcell.com.tr/kurumsal/yardim/hattiniz/faturali/hattimi-
gecici-olarak-gelen-ve-gelen-giden-iletisime-ne-kadar-sureyle-kapatabilirim-ve-faturama-herhangi-bir-ucret-yansir-
m  adresinde yer verildiğini, Kampanya kurgusundan bağımsız olarak TURKCELL hatlarına uygulanan tüm kural ve 
istisnalar işbu Kampanya’ya dahil edilmiş tüm Hatlarımız için de aynen geçerli olduğunu, 

18- İşbu Taahhütname’de belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya Taahhüt 
Süresi sona ermeden “Kampanya”dan ayrılmak istememiz ve/veya işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş 
olduğumuz Hat/Hatlarımızdan bir veya birden fazlasını başka bir operatöre taşımamız/devretmemiz ve/veya işbu 
Kampanya konusu bedellerin yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş olduğumuz herhangi bir Hat/Hatlarımızın faturasını son 
ödeme tarihinde ödemememiz  ve/veya Kampanya katılımı için tarafımızdan verilen bilgi ve belgelerin eksik/sahte 
olduğunun, Kampanya’nın ticarete konu edilmeden satış amacına uygun kullanılmadığının ve/veya Kampanya’nın 
suiistimal edildiğinin tespit edilmesi hallerinde; her bir Hat/Hatlarımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere söz konusu 
aykırılık tarihinden itibaren Taahhüt Süresi bitimine kadar Taahhütname kapsamında ödememiz gereken vergiler dâhil 
kalan Cihaz taksit tutarları toplamının her hâlükârda Hat/Hatlarımızın Kampanya’nın iptalinden sonraki ilk Mobil 
İletişim Hizmet faturası döneminde faturama tek seferde “Araç İçi Kamera Kampanyası” İPTAL – Cihaz Bedeli” 
kapsamında yansıtılacağını, yansıtılacak bu tutarın faturada “………….(*) Cihaz-İptal” açıklaması ile yer alacağını ve 
işbu Kampanya’dan otomatik olarak çıkarılacağımızı, bu durumda söz konusu tutarları eksiksiz ödeyeceğimizi, 
Taahhütname kapsamında teslim alacağımız Cihaz’ın işbu Taahhütname imza tarihindeki KDV dâhil toplam 
bedelinin Ek:1’de Cihaz Modeli ve Cihaz Bedeli başlığında belirtilen tutarda olduğunu,  
(*) Kampanya kapsamında Ek:1’de belirtilen Firma’ya bağlı olarak boş bırakılan kısma; ”Blink“, “Mobiliz”, “Taksi 7x24” 
ifadesi ile belirtilen firmaadı gelecektir. 

19- Kampanya kapsamındaki Tarife’nin kapsam, şart, istisnalarının ve kampanya katılım koşullarının neler olduğunu 
bildiğimizi, bunlara ilişkin Web Sitesi’nde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu,  

20- İşbu Taahhütname konusu Kampanya’ya, her bir Hat/Hatlarımızla sadece bir kere katılabileceğimizi ve 
Kampanya’dan yararlanabileceğimiz hat adedinin ilgili Turkcell müşteri temsilcimizden öğrenebileceğimiz adetler 
dahilinde sınırlı olduğunu bildiğimizi, ayrıca Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi’nin dondurulması talebinde 
bulunmayacağımızı, 

21- İşbu Taahhütname konusu Kampanya’ya katılmamızı takiben, firma adı, MSISDN (hat no), müşteri numarası (NCST), 
hattın açık/kapalı durum bilgisi, teklifin açıldığı ve kapatıldığı tarih bilgisi, açık fatura adresi, fatura adresindeki il/ilçe 

https://www.turkcell.com.tr/kurumsal/yardim/hattiniz/faturali/hattimi-gecici-olarak-gelen-ve-gelen-giden-iletisime-ne-kadar-sureyle-kapatabilirim-ve-faturama-herhangi-bir-ucret-yansir-m
https://www.turkcell.com.tr/kurumsal/yardim/hattiniz/faturali/hattimi-gecici-olarak-gelen-ve-gelen-giden-iletisime-ne-kadar-sureyle-kapatabilirim-ve-faturama-herhangi-bir-ucret-yansir-m
https://www.turkcell.com.tr/kurumsal/yardim/hattiniz/faturali/hattimi-gecici-olarak-gelen-ve-gelen-giden-iletisime-ne-kadar-sureyle-kapatabilirim-ve-faturama-herhangi-bir-ucret-yansir-m


 

 

 

 

 

 

 

bilgisi, kampanyanın aktiflik durumu, bayi bilgisi, Kampanya’ya katılım tarihimizin ve M2M Araç İletişim Hizmeti 
kapsamında işlenecek olan yer verilerimizin TURKCELL tarafından İlgili Firma ile paylaşılacağını bildiğimizi ve onay 
verdiğimizi, cihazların tahsis edildiği kişilerin işlenen ve paylaşılan kişisel verilerine ilişkin olarak bu kişilere Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uygun bilgilendirmeleri yaparak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine 
getirdiğimizi, gerekli hallerde bu işleme ve paylaşmalara ilişkin açık rızalarını aldığımızı, bu kişilerin işlenen ve 
paylaşılan kişisel verilerine ilişkin olarak TURKCELL’den herhangi bir talepte bulunmaları veya TURKCELL’in bu 
hususta işlenen veya paylaşılan kişisel verilere ilişkin olarak idari para cezaları dahil olmak üzere karşılaşabileceği 
her türlü zararı derhal karşılamakla yükümlü olduğumuzu, 

22- İşbu Taahhütname’de düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan mobil iletişim hizmet faturalarına 
yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilâtında Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,  

23- 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, 

24- 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 söz konusu 
Taahhütname’nin tarafımız için bağlayıcı olduğunu, 

25- 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. 

 
İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak …………………………  tarihinde imzalanmıştır. 
 

 

Şirket Unvanı: …………………………. 
 
Şirket Yetkilisi Adı-Soyadı: …………………………. 
 
Şirket Yetkilisi GSM No: …………………………. 
 
Şirket Adresi: …………………………. 
 
 
Yetkili İmza/İmzalar: …………………………. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EK-1 

BAŞVURU FORMU 
 
İşbu Başvuru Formu’nun, ………………………… tarihinde imzalamış olduğumuz Araç İçi Kamera Kampanyası 
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 ederiz. 
Kampanya’da tercih edilen Firma, Taahhüt Süresi, cihaz modeli, cihaz ücreti ve cihaz ücretinin nasıl yansıtılacağı ile ilgili 
hususlar aşağıdaki başlıklarda açıklanmıştır: 
 
 
a. Taahhüt Süresi: 

Kampanya’da tercih edilen Taahhüt Süresi aşağıdaki kutuda işaretlenmiştir 

(Yalnız birini seçiniz): 

 

              [__] 24 (yirmidört) Ay       [__] 36 (otuzaltı) Ay 

 
 

b. İlgili Cihaz ve Servis Sağlayıcı Firma (ilgili Firma(lar)): 

Kampanya kapsamındaki  Cihaz ve Servis Sağlayıcı Firma aşağıdaki kutuda belirtilmiştir 

i. [__] BLİNK BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (Bundan sonra “Blink” olarak anılacaktır.) 

ii. [__] MOBİLİZ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (Bundan sonra “Mobiliz” olarak anılacaktır.) 

iii. [__] TAKSİ YEDİ YİRMİDÖRT TEKNOLOJİK HİZMETLER A.Ş. (Bundan sonra “Taksi 7x24” olarak 

anılacaktır.) 

 

 

c. Cihazın Modeli ve Cihazın Bedeli: 

Kampanya kapsamındaki Firma’nın sunacağı Cihazın Modeli ile 24 ve 36 aylık seçeneklerde Cihaz Bedeli’nin KDV 

dâhil toplam tutarı aşağıdaki tabloda listelenmiştir: 

 

İlgili Firma Cihazın Modeli 

24 ay Taahüt Süresi için 

Cihaz Bedeli’nin 

KDV dâhil toplam tutarı 

36 ay Taahüt Süresi için 

Cihaz Bedeli’nin 

KDV dâhil toplam tutarı 

Blink Blink  Kamera 

8.160,25TL 

(SekizbinyüzaltmışTürkLirasıYirmi

beşKuruş) 

9.147,01TL 

(DokuzBinYüzKırkYediTürkLirasıBirKur

uş ) 

Mobiliz Mobiliz Kamera 

8.160,25TL 

(SekizbinyüzaltmışTürkLirasıYirmi

beşKuruş) 

9.147,01TL 

(DokuzBinYüzKırkYediTürkLirasıBirKur

uş) 

Taksi7x24 Tetaş Kamera 

8.160,25TL 

(SekizbinyüzaltmışTürkLirasıYirmi

beşKuruş) 

9.147,01TL 

(DokuzBinYüzKırkYediTürkLirasıBirKur

uş) 



 

 

 

 

 

 

 

d. Fatura Başlığı: 

Kampanya kapsamındaki ilgili Firmaya bağlı olarak yansıtılacak Cihaz ücretinin 24 veya 36 ay için, Fatura Başlığı 

aşağıdaki tabloda listelenmiştir: 

 

İlgili Firma Fatura Başlığı 

Blink Blink Araç İçi Kamera Cihaz           (XX / 24) veya (XX / 36) 

Mobiliz Mobiliz Araç İçi Kamera Cihaz        (XX / 24) veya (XX / 36) 

Taksi 7x24 Taksi 7x24 Araç İçi Kamera Cihaz  (XX / 24) veya (XX / 36) 

 
 
e. Cihaz Bedeli ve Tarife Bedeli: 

Araç İçi Kamera Kampanyası kapsamında Hatlara yansıtılacak katılım tarihinde geçerli olan Tarife ve aylık Cihaz Taksit 

bedelleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

 

KDV ve ÖİV dahil 
M2M Ürün 

Tarifesi Aylık 
Araç İçi Kamera 

15 GB Paket 
Bedeli 

İlgili Firma 
24 Ay Taahhüt Süresi için 

KDV dahil 
Aylık Cihaz Taksiti Bedeli 

36 Ay Taahhüt Süresi için 
KDV dahil 

Aylık Cihaz Taksiti Bedeli 

55TL 

(ElliBeşTürkLirası) 
Blink 

340,01 TL 

(ÜçYüzKırkTürkLirasıBirKuruş) 

254,08TL 

(İkiYüzElliDörtTürkLirasıSekizKuruş) 

55TL 

(ElliBeşTürkLirası) 
Mobiliz 

340,01 TL 

(ÜçYüzKırkTürkLirasıBirKuruş) 

254,08TL 

(İkiYüzElliDörtTürkLirasıSekizKuruş) 

55TL 

(ElliBeşTürkLirası) 
Taksi 7x24 

340,01 TL 

(ÜçYüzKırkTürkLirasıBirKuruş) 

254,08TL 

(İkiYüzElliDörtTürkLirasıSekizKuruş) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

f. Hat Listesi: 
 

Tarife tanımlanacak her bir hat numarası aşağıdaki tabloda eksiksiz olarak belirtilmelidir: 
 

Hat No Hat No Hat No Hat No Hat No Hat No Hat No 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. 

 
İşbu Form’un yukarıda sıralanan tüm maddeleri tarafımızca kabul ve taahhüt edilmiştir. 
 
 
Kampanya kapsamında “Cihaz” teslim alacak kişinin:  

 
 
Adı/Soyadı: ………………………….  
 
Adresi: …………………………. 
 
 
Şirket Unvanı: …………………………. 
 
 
Yetkili İmza/İmzalar: …………………………. 


