KURUMSAL KONTRATLI MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye;
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TURKCELL”) tarafından 01.04.2013 tarihinden itibaren düzenlenen KURUMSAL
KONTRATLI MODEM KAMPANYASI’ndan (“Kampanya”) kurumsal abone olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;
1. İşbu Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz adımıza kayıtlı internet ve data iletiminde kullanılan, faturalı
sistemde yer alan hat/hatlarımızı (“Hat/Hatlar”) Ek-1’de beyan ettiğimizi, Ek-1’deki Mobil İnternet Paketi
seçimimize bağlı olarak değişen miktarda mobil internet kullanımının, işbu Kurumsal Kontratlı Modem Kampanya
Taahhütnamesinin (“Taahhütname”) imzalanmasından sonra ilgili her bir hattımıza ücretsiz olarak gönderilecek
aktivasyon mesajından sonra Ek-1’de seçilen taahhüt süresince (“Taahhüt Süresi”) her fatura döneminde her bir
Hattımıza tanımlanacağını, Taahhüt Süresinin Ek-1’de beyan edilen fatura dönemi ile ve seçilen Mobil Internet
Paketinin tanımlanmasından ilk fatura kesim tarihine kadar geçen gün bazında sürenin toplamından oluşacağını,
Kampanya kapsamında seçtiğimiz her bir Mobil İnternet Paketinin Taahhüt Süresi boyunca ilgili her bir Hattımızın fatura
kesim tarihinde yenileneceğini ve seçimimize göre değişen şekilde Taahhüt Süresi sonunda Kampanyanın ilgili Hat için
sona ereceğini, Ek-1’de seçenekleri yer alan mobil internet paketleri arasından seçtiğimiz 1 (bir) adet mobil internet
paketinin ve yine Ek-1’de seçenekleri yer alan cihaz seçeneklerinden seçtiğimiz 1 (bir) adet cihazın (“Cihaz”) birlikte
işbu Taahhütname’de “Paket” olarak anılacağını bu doğrultuda Paket bedellerinin ilgili hatların Mobil İletişim
Hizmet faturasına Taahhüt Süresince yansıtılacağını, bu doğrultuda Kampanya kapsamında seçeceğimiz Mobil
İnternet Paketi işbu Taahhütname’nin tarafımızca onaylandığı tarih itibariyle beyan ettiğimiz Mobil İnternet
Paketinin; zaten hattımıza tanımlı Mobil İnternet Paketi ile aynı olması durumunda işbu Taahhütname’nin
tarafımızca onaylandığı tarih itibariyle, farklı olması durumunda ise işbu Taahhütname’nin tarafımızca
onaylandığı tarihten sonraki ilk fatura kesim tarihinde TURKCELL tarafından aktive edilmesinden itibaren Ek1’de seçilen Taahhüt Süresi’ne göre 6 (altı),12 (oniki), 24 (yirmidört) veya 36 (otuzaltı) fatura dönemi süresince
her ay ilgili Hattımıza tanımlanacağını, Kampanya kapsamında seçtiğimiz Mobil İnternet Paketinin Taahhüt
Süresi boyunca Hattımızın fatura kesim tarihinde yenileneceğini ve Taahhüt Süresi sonunda Kampanyanın
sona ereceğini,
2. Paket Değişiklik talebi yalnızca talep tarihinde Kampanya kapsamında devam eden paketlere doğru
yapılabilecek olup, Taahhütname’nin imza tarihinde Kampanya kapsamında yer almasına rağmen Paket
Değişikliği talep tarihinde veya öncesinde Kampanya'dan çıkarılmış veya kapatılmış paketlere geçiş
yapılamayacağını,
3. Kampanya kapsamında Ek-1’de sunulan cihaz seçenekleri için “Limit Puan Uygulaması” bulunmakta olduğunu
bildiğimizi, bu kapsamda adımıza kayıtlı tüm hatlarımızın ödeme davranışları, abonelik yaşı, kullanım alışkanlıkları ve
fatura tutarlarının değerlendirilerek oluşturulan limit puanımızın (Turkcell tarafından belirlenmiş ve tarafımıza da
bilgilendirilmesi yapılmıştır) seçtiğimiz cihaz için Turkcell tarafından belirlenen ve Ek-1’deki tabloda belirtilen cihaz limit
puanı kadar veya üzerinde olması durumunda diğer gerekli koşulları da* sağlamamız halinde kampanyadan
yaralanabileceğimizi,
(*) Diğer Gerekli Koşullar: Son ödeme tarihi geçmiş ama ödenmemiş fatura bulunmaması, adımıza kayıtlı hatlardan
hiçbirinin TURKCELL Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi (Abonelik Sözleşmesi)’ne aykırı
durumlar sebebi ile kapalı olmaması durumunda belirtilen Kampanya koşullarına ek olarak mevcutta devam eden
kampanyadan en az 6 (altı) aydır yararlanıyor olmamız,
4. İşbu Kampanya’ya katılım kanalımızı Ek-1’in (F) bendinde bildirdiğimizi, bu kapsamda Kampanya’ya Turkcell
Kurumsal Satış Yöneticileri aracılığıyla katılmış olmamız durumunda, Paket bedeli içindeki aylık cihaz temlik tutarlarının
distribütör tarafından temlik edileceğini; Turkcell Mağazaları aracılığıyla katılmış olmamız durumunda ise, Paket bedeli
içindeki aylık cihaz temlik tutarlarının Turkcell Mağazaları tarafından temlik edileceğini, bu doğrultuda Taahhütname’de
düzenlenen tüm ilgili maddelerin bu hükme göre yorumlanacağını,
5. Kampanya kapsamında Paket tanımlanan her bir hattımız için Ek-1’deki seçimimize bağlı olarak değişen modelde 1
(bir) adet cihazın ve yine Ek-1’deki seçimimize bağlı olarak değişen miktarda mobil internet kullanımına hak
kazandığımızı, Paket kapsamında alınan ve gönderilen (download ve upload edilen) mobil internet miktarının, Paket
karşılığına denk gelen her bir fatura dönemine ait mobil internet kullanımı miktarından düşeceğini, Kampanya
kapsamındaki Mobil Internet Paketleri kapsamında POP3, IMAP, SMTP e-posta protokolleri üzerinden yapacağımız eposta veri alışverişlerinin ilgili Mobil Internet Paketlerinin Ek-1’in (A) bendinde belirtilen mobil internet kotalarından
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düşmeyeceğini, seçilen Mobil Internet Paketinin kotasının dolması durumunda, belirtilen protokollerden
yapacağımız e-posta kullanımlarının da 10. (onuncu) maddede belirtilen şekilde paket aşım ücretine tabi
olacağını bildiğimizi, TURKCELL’in işbu Kampanya kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile
sınırlı olduğunu,
Kampanya kapsamındaki C1, C2, C3, C4 ve C5 numaralı cihazlar için 24 (yirmidört) fatura dönemlik Taahhüt Süresi
seçilebileceğini, aksi takdirde işbu Taahhütname’nin ilgili tercih için geçersiz sayılacağını,
Kampanya kapsamında tanımlı her bir hat için teslim alacağımız her bir Cihaz karşılığında tahakkuk eden
alacağın distribütör / Turkcell Mağazaları tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş olduğunu ve bu nedenle, teslim
alacağımız her bir Cihazın temlik bedelinin, TURKCELL tarafından tarafımıza gönderilen ilgili Mobil İletişim
Hizmet faturasına her ay Ek-1 A tablosunda dökümü verilen İnternet Paketlerinden Kampanya kapsamında
tarafımıza verilmiş olan Paket bedelinden ayrı olarak “Modem Cihaz Taksiti” olarak aylık taksitler halinde
yansıtılacağını ve söz konusu tutarı eksiksiz olarak ödeyeceğimizi,
İşbu Taahhütname’nin Ek-1’inde seçtiğimiz Paket kapsamında her bir fatura dönemi için tanımlanan mobil
internet miktarını kısmen ya da tamamen kullanmamış olmamız halinde, kullanmadığımız kısma ait bedelin
indirimi, iadesi veya bir sonraki fatura dönemine devri gibi herhangi bir talebimizin olmayacağını, söz konusu
mobil internet miktarlarını başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımızın bulunmadığını,
İşbu Kampanya kapsamında distribütörün / Turkcell Mağazaları’nın cihaz 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,
İşbu Taahhütname kapsamında seçmiş olduğumuz Mobil İnternet Paketini Taahhüt Süresi aynı kalarak; Paket
aktivasyonunun ya da değişikliğinin üzerinden en az 1 (bir) fatura dönemi geçmiş olması kaydı ile Ek-1’de belirtilen
Mobil Internet Paket Seçeneklerinden herhangi biri ile değiştirebileceğimizi, bu kapsamda talebimizi Turkcell İletişim
Merkezleri, Satış Yöneticileri veya Turkcell Çağrı Merkezi üzerinden ileteceğimizi ve seçmiş olduğumuz yeni Mobil
İnternet Paketini, Ek-2’de yer alan “Mobil Internet Paket Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar” ve işbu Taahhütname
hükümleri çerçevesinde kullanabileceğimizi,
İşbu Taahhütname kapsamında hattımıza tanımlanacak olan Paketin sadece yurt içinde kullanılabileceğini, yurt
dışı kullanımlarımızın www.turkcell.com.tr adresinde (“Web Sitesi”) yer aldığı şekliyle, geçerli paketlere ve
gidilen ülkeye göre halen güncel olan ancak tarife kapsamında koşulları değişebilecek ve işbu Taahhütname
kapsamında olmayan “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” veya üzerimizde tanımlı yurt dışı tarifesi üzerinden ayrıca
ücretlendirileceğini, yurt dışında yapılan aşım kullanımları için de ilgili yurt dışı paket / tarifenin aşım
ücretlendirmesi ile ücretlendirileceğini, uluslararası dolaşıma ilişkin koşullarının Web Sitesinde belirtilmiş
olduğunu,
İşbu Kampanya kapsamında almaya hak kazandığımız her bir cihazın distribütör / Turkcell Mağazaları tarafından işbu
Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz kişiye Paket’in TURKCELL tarafından Kampanya’ya tanımlanması
akabinde ve cihazın distribütör stokunda bulunması şartıyla teslim edileceğini, söz konusu cihazların stoklarla sınırlı
olduğunu, teslim tarihi itibariyle Ek-1’de bulunan cihazın tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, yerine, söz
konusu cihazın aynı distribütör firmadaki işbu Taahhütname imza tarihindeki çıkış fiyatı ile eş bedelli başka bir
cihazın teslim edilebileceğini onay verdiğimi, bu doğrultuda madde kapsamındaki yükümlülüğün yerine
getirilmiş olacağını,
İşbu Taahhütname kapsamında distribütörden / Turkcell Mağazaları’ndan teslim alacağımız her bir cihazın çalışır
halde bulundurulmasından kaynaklı oluşabilecek her türlü maliyetin tarafımıza ait olduğunu, TURKCELL’in bu
konularda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını,
İşbu Kampanya kapsamında teslim alacağımız Cihazın/cihazların çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi vs.
durumlarında da işbu Taahhütname ile üstlenilen yükümlülüklerin aynen devam edeceğini,
Taahhüt süresi boyunca, işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz Hatlarımıza ait Abonelik
Sözleşmesini, 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, Kampanya’ya
katıldığımız hatlarımızı ön ödemeli veya bireysel hatta geçirmeyeceğimizi, üzerimize kayıtlı olan/kayıtlı olmayan
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başka bir hat ile değiştirme talebinde bulunmayacağımızı ve söz konusu hatlara ait mevcut fatura döneminin
değiştirilmesi talebinde bulunamayacağımızı,
İşbu Taahhütname’de ve Abonelik Sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı
davranmamız ve/veya Taahhüt Süresi sona ermeden Kampanyadan ayrılmak istememiz ve/veya Paket
bedelinin yansıtıldığı 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 kullanılmamış 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 suistimal edilmesi hallerinde; her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere,
ilgili Mobil Internet Paketinin Hattımıza tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar
Turkcell tarafından mobil internet paketleri için her bir fatura döneminde sağlanan ve aşağıdaki tabloda
belirtilmiş olan indirim bedelleri toplamının ) veya eğer bu tutara göre daha lehimize olacaksa söz konusu
aykırılığın gerçekleştiği tarihten Taahhüt Süresi bitimine kadar Turkcell’e ödememiz gereken KDV, ÖİV dahil
Mobil İnternet Paket bedelleri toplamının ilgili Hattımızın Mobil İletişim Hizmet Faturasına söz konusu tarihi
takip eden fatura döneminde “Internet Paketi Kampanya Cayma Bedeli” olarak tek seferde yansıtılacağını ve
işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı,
İşbu Taahhütname’nin 15. (onbeşinci) maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir hattımız
için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, söz konusu aykırılık tarihinden itibaren Taahhütname süresi bitimine kadar
Paket kapsamında ödememiz gereken vergiler dâhil kalan cihaz taksit tutarları toplamının ilgili pakete tanımlı
her bir hattımızın söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten sonraki Mobil İletişim Hizmet Faturasına “Cihaz
kampanyası iptal ücreti” olarak yansıtılacağını, bu durumda söz konusu cihaz taksit tutarları toplamını eksiksiz
olarak ödeyeceğimizi, toplam cihaz bedellerinin Ek-1’de yer alan şekilde olduğunu,
Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, seçilen Mobil
Internet Paketinin taahhütsüz olarak ilgili Hattımıza tanımlanmaya devam edeceğini, bu hususa onay verdiğimi
ve bu kapsamda Web Sitesinde belirtilen güncel Mobil Internet Paket ücretlerinin her fatura döneminde ilgili
Hattımızın faturasına yansıtılacağını, ancak bu durumun Kampanya kapsamındaki faydalardan
yararlanacağımız sonucunu doğurmayacağını,
Kampanya kapsamındaki Paketlerin kapsam, şart, istisnalarının ve Kampanya katılım koşullarının neler
olduğunu, bunlara ilişkin Web Sitesinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu ve Web Sitesinde yer alan
kampanya katılım koşullarından (ödenmemiş faturası olmaması, borçtan kapanmış herhangi bir hattı
bulunmaması) birini veya birden fazlasını karşılamamamız durumunda işbu Kampanyadan
yararlanamayacağımızı bildiğimizi ve bu duruma herhangi bir itirazımızın olmayacağını,
TURKCELL’in Ek-1’deki Kampanya Paketinin kapsamı ve/veya bedelinde aşağıda sayılı hallerde değişiklik yapma ve
yaptığı değişiklikleri, tarafımıza göndereceği faturalara, makul bir süre önceden Web Sitesinden 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
(a) İşbu Taahhütname konusu Kampanya’ya, her bir hattımızla sadece bir kere katılabileceğimizi, (b) Taahhüt
Süresince kampanya kapsamındaki hatlarımıza herhangi bir Turkcell kontratsız mobil internet paketi (ek mobil
internet paketleri hariç olmak üzere) alamayacağımızı, (c) işbu Taahhütname imza tarihi itibariyle Hattımıza
tanımlı herhangi bir Turkcell kontratsız mobil internet paketi olması durumunda, bu paketlerin Kampanya
taahhüdümüzün bitişini takip eden ilk fatura kesim tarihinde iptal edileceğini ve (d) Taahhüt Süresinin
dondurulması talebinde bulunmayacağımızı,
Internet üzerinden mesajlaşma, ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya
paylaşım (P2P) programları vb.’nin işbu Kampanya kapsamındaki Mobil Internet Paketleri ile kullanımlarında,
Turkcell’in hizmetin ücretlendirmesini ve/veya kapsamını değiştirme hakkının saklı olduğunu,
İşbu Taahhütname’de düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet Faturalarına
yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilâtında Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
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24. 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,
25. 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 şirketimiz için bağlayıcı olduğunu,
26. 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,
bildiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır.
EK-1: Başvuru Formu
EK-2: Mobil Internet Paket Değişikliğine Özel Koşullar
FİRMA UNVANI:
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EK-1
BAŞVURU FORMU
İşbu Başvuru Formunun, Kurumsal Kontratlı Modem Kampanya Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte
hüküm ifade edeceğini ve işbu Başvuru Formu’nda düzenlenmemiş tüm hususlarda Taahhütname hükümlerinin
geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz.
A. Kurumsal Kontratlı Modem Kampanyası kapsamındaki Mobil İnternet Paket seçenekleri aşağıdaki gibidir;

Mobil
Internet
Paket No

Mobil Internet Paket
Seçenekleri

Her Bir Fatura Dönemi İçin
Yansıtılacak KDV, ÖİV Dahil Aylık
İndirim Bedelleri

Her Bir Fatura Dönemi İçin Yansıtılacak
Aylık Mobil İnternet Paketi Bedelleri
(KDV, ÖİV dahil)

VINN Wifi için

VINN Wifi için

M1

Lifecell Bilgisayardan 5 GB

30,60 ₺

35,70 ₺

M2

Lifecell Bilgisayardan 10 GB

M3

Lifecell Bilgisayardan 15 GB

40,80 ₺
51,00 ₺

45,90 ₺
56,10 ₺

M4

Lifecell Bilgisayardan 25 GB

91,79 ₺

76,49 ₺

M5

Lifecell Bilgisayardan 50 GB

132,59 ₺

117,29 ₺

M6

Lifecell Bilgisayardan 100 GB

213,16 ₺

192,76 ₺

M7

Lifecell Bilgisayardan 150 GB

185,63 ₺

M8

Lifecell Bilgisayardan 250 GB

270,28 ₺

498,74 ₺
774,12 ₺

M9

Lifecell Bilgisayardan 500 GB

503,84 ₺

1504,38 ₺

M10

Bilgisayardan Tam Gaz 10 GB

51,00 ₺

35,70 ₺

M11

Bilgisayardan Tam Gaz 15 GB

61,20 ₺

M12

Bilgisayardan Tam Gaz 25 GB

112,19 ₺

45,90 ₺
56,10 ₺

M13

Bilgisayardan Tam Gaz 50 GB

152,99 ₺

96,89 ₺

M14

Esnek 5 GB

36,72 ₺

39,78 ₺

M15

Esnek 15 GB

57,12 ₺

60,18 ₺

M16

Esnek 25 GB

97,91 ₺

80,57 ₺

* Bilgisayardan Tam Gaz 10GB, Bilgisayardan Tam Gaz 15GB, Bilgisayardan Tam Gaz 25GB, Bilgisayardan Tam Gaz
50GB paketlerinden tabloda belirtilen bedellerle, son 60 (altmış) gün içinde adımıza kayıtlı 2 (iki) veya üzeri adet data hattı
aktiflemiş etmiş aboneler yararlanabilir.
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B. Kurumsal Kontratlı Modem Kampanyası kapsamındaki her bir Cihaz için geçerli limit puan değerleri, seçilen Taahhüt
Süresine göre değişen şekilde her bir Cihaz modeli ve bedelleri aşağıdaki gibidir:

6 Fatura Dönemlik
Taahhüt Süresi İçin
Cihaz
Cihaz
No
Modelleri

12 Fatura Dönemlik
Taahhüt Süresi İçin

24 Fatura Dönemlik
Taahhüt Süresi İçin

36 Fatura Dönemlik
Taahhüt Süresi İçin

Limit
Puan*

KDV Dahil
Aylık Cihaz
Bedeli

KDV Dahil
Toplam
Cihaz
Bedeli

KDV
Dahil
Aylık
Cihaz
Bedeli

KDV Dahil
Toplam
Cihaz
Bedeli

KDV
Dahil
Aylık
Cihaz
Bedeli

KDV
Dahil
Toplam
Cihaz
Bedeli

KDV Dahil
Aylık
Cihaz
Bedeli

KDV
Dahil
Toplam
Cihaz
Bedeli

C1

VINN WIFI
CAT 4MW40V1

75,49₺

452,94₺

40,15₺

481,8₺

22,62₺

542,88₺

16,91₺

608,76₺

421

C2

VINN WIFI
CAT 6MW70VK

91,43₺

548,58₺

48,63₺

583,56₺

27,40₺

657,60₺

20,48₺

737,28₺

510

C3

HUAWEI
E5576-320

53,15₺

318,90₺

28,27₺

339,24₺

15,93₺

382,32₺

11,90₺

428,40₺

296

C4

RUT950

-

-

-

-

106,60₺

2558,45₺

-

-

1982

C5

TURKCELL
VINN WIFI
CAT 4
E5573CS

48,26₺

289,56₺

25,67₺

308,04₺

14,46₺

347,04₺

10,81₺

389,16₺

269

C6

TURKCELL
VINN WIFI
MF971R

92,55₺

555,30₺

49,23₺

590,76₺

27,74₺

665,76₺

20,73₺

746,28₺

516

(*): Turkcell tarafından ilgili cihaz için belirlenen puan değeridir.
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C. Yukarıdaki tabloda mobil internet paket seçeneklerinden tercih edilen mobil internet paketi ve tercih edilen cihaz modeli
numarası, Paket tanımlanacak hat numarası ve Taahhüt Süresi aşağıya eklenmelidir;
Hat No

Seçilen
Mobil Seçilen Cihaz Seçilen Taahhüt Süresi*
Internet
Paketi Numarası
(fatura dönemi olarak)
Numarası

(*): Beyan edilen fatura dönemi ve seçilen Mobil Internet Paketinin tanımlanmasından ilk fatura kesim tarihine kadar
geçen gün bazında sürenin toplamıdır.

D. Kampanya kapsamında “cihazı/cihazları” teslim alacak kişinin:
Adı/Soyadı:
Adresi:
E. Kampanya’ya katılım kanalı aşağıda belirtilmelidir:
İşbu Kampanya’ya Turkcell Kurumsal Satış Yöneticisi aracılığıyla katılıyorum.
İşbu Kampanya’ya Turkcell İletişim Merkezi üzerinden katılıyorum.

FİRMA UNVANI:
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EK-2
MOBİL İNTERNET PAKET DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR
İşbu MOBİL İNTERNET PAKET DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR (“Özel Koşullar”) metninin tarafımızca
imzalanmış olan ….......... tarihli Kurumsal Kontratlı Modem Kampanya Taahhütnamesi’nin (Bundan sonra kısaca
“Taahhütname” olarak anılacaktır) ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Taahhütname ile birlikte hüküm ifade edeceğini,
bu metinde düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Taahhütname hükümlerinin geçerli olacağını ve aşağıdaki koşulları
kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.
1. İşbu Özel Koşullar metninde yer alan “paket değişikliği”, mobil internet paket seçeneğinin değiştirilmesi olarak anlaşılacaktır.
Cihaz ve/veya Taahhüt Süresine ilişkin herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir.
2. Değişiklik talebi Turkcell İletişim Merkezleri, Satış Yöneticileri veya Turkcell Çağrı Merkezi üzerinden alınır ve talebin
TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonra yeni Paket kapsamındaki mobil internet miktarı ilgili hatta
tanımlanır. Paket değişikliğinin yapıldığı gün, ilgili hatta yeni Paket kapsamındaki mobil internet miktarı da tanımlanarak
Hattın Paket değişikliğinden sonraki ilk fatura kesim tarihine kadar hem mevcut paket hem de geçilen yeni paket
kapsamındaki toplam mobil internet miktarından yararlanması sağlanacaktır. Buna karşılık; eski Paketin tam ücreti ile
yeni Paketin “(yeni paketin bir fatura dönemlik ücreti/ilgili ayın gün sayısı X Yeni paketin Hatta aktif tanımlı olduğu
gün sayısı)” şeklinde hesaplanarak bulunacak ücreti Paket değişikliği yapıldıktan sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet
Faturasına yansıtılacaktır. Bu tarihten sonra kalan Taahhüt Süresince ise her bir fatura döneminde Ek-1’in (A)
bendindeki tabloda yer alan Mobil İnternet Paketi ücreti ilgili Hatların Mobil İletişim Hizmet Faturalarına
yansıtılacaktır.
3. Paket değişikliği, ikinci cihaz alım hakkını doğurmayacaktır. Taahhütname kapsamında teslim edilen cihazın temlik
bedelinin Taahhüt Süresinden kalan fatura dönemleri için taksitleri her halükârda ilgili Hatta yansıtılmaya devam
edecektir.
4. Paket değişikliği işleminden sonra yeniden paket değişikliği yapılabilmesi için en az 1 (bir) fatura dönemi geçmesi
gerekmektedir.
5. Paket değişikliği için Paket aktivasyonunun üzerinden en az 1 (bir) fatura dönemi geçmesi gerekmektedir.
6. Alt pakete doğru paket değişikliği Taahhütname süresince sadece 1 (bir) kere, üst pakete doğru paket değişikliği ise sınırsız
kere yapılabilir. Paketler arası derecelendirme; Paket bedelleri dikkate alınarak yapılacaktır. Kampanya kapsamından
29.04.2014 öncesinden beri faydalanmakta olan Kurumsal Aboneler hem 29.04.2014 tarihinden önce hem de bu tarihten
sonra Kampanya kapsamında sunulacak olan Paketlere doğru değişiklik yapabilecekken, 29.04.2014 tarihinden sonra
Kampanyaya katılan Kurumsal Aboneler ise sadece bu tarihten sonra Kampanya kapsamında sunulacak Paketler arasında
değişiklik yapabileceklerdir.
7. Kampanya kapsamında sunulan tüm mobil internet paketleri arasında geçiş yapılabilir. Ancak istisnai durumlar şu şekildedir:
 5/10/15/25/50 GB Turbo İndirimli Mobil İnternet Paketleri kendi aralarında değiştirilebilir.
 Aynı süre fatura dönemlik olan teklifler arasında paket değişikliği olabilecektir. Örneğin: 24 (yirmidört) fatura
dönemlik teklifler ile, diğer 24 fatura dönemlik teklifler arasında geçiş yapılabilecekken, 36 fatura dönemlik teklifler
ile diğer 36 fatura dönemlik teklifler arasında geçiş yapılabilecektir.
 Bilgisayardan Tam gaz paketlerine yalnızca başka bir Bilgisayardan Tam Gaz paketinden geçiş yapılabilir.
 Esnek Paketlere yalnızca başka bir Esnek Paketlerden geçiş yapılabilir.
8. Paket değişikliği yapıldıktan sonra Kampanya Taahhütnamesi’nin 15. (onbeşinci) maddesinde tanımlı hallerin
gerçekleşmesi durumunda Paket kapsamında aboneye Paket değişikliğine kadar geçen süre içerisinde mevcut
Paket için sağlanan indirim bedelleri ve Paket değişikliğinden sonra yeni Paket için sağlanan indirim bedelleri
toplamı (hesaplamada aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar Kampanya Taahhütnamesi kapsamında seçilen her bir
Paket kapsamındaki Ek-1’de belirtilen indirim bedelleri esas alınacaktır. Örneğin, 5 GB Turbo Paketten 15 GB Turbo
Pakete 3. (üçüncü) fatura döneminde geçildiği durumda, ilk 3 (üç) fatura dönemi için cezai şart hesaplaması 5 GB
Turbo Paketi kapsamında sağlanan faydaya göre, kalan fatura dönemleri için ise 15 GB Turbo Paketi kapsamında
sağlanan faydaya göre yapılacaktır.) veya eğer bu tutara göre daha lehimize olacaksa söz konusu aykırılığın
gerçekleştiği tarihten Taahhüt Süresi bitimine kadar Turkcell’e ödememiz gereken KDV, ÖİV dahil Mobil İnternet
Paket bedelleri toplamının abonenin ilgili Hattının Mobil İletişim Hizmet faturasına, 16. (onaltıncı) madde
kapsamında hesaplanacak tutar ile birlikte abonenin ilgili Hattının Mobil İletişim Hizmet faturasına söz konusu tarihi
takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacak ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacaktır.
FİRMA UNVANI:
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