TurkNet 15 Ay Taahhütlü Fiber Ön Bilgilendirme ve Kampanya Formu

HİZMET SAĞLAYAN FİRMAYA AİT BİLGİLER
Ticari Ünvanı: TurkNet iletişim A.Ş. I Telefon: 7/24 Müşteri Hiz. Hat: 0 850 288 80 80 I Faks: 0 212 216 55 60 I E-mail: musterihizmetleri@turk.net
Web: www.turk.net I Adres: Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat: 2 Gayrettepe – İstanbul I Mersis No: 0735015091700019
ABONE BİLGİLERİ
Ad Soyad:
İrtibat Telefonu:
E-posta adresi:
Bağlantı Adresi:
Semt, İlçe:
İl:
HİZMET TANIM VE DETAYLAR
25 Mb’e kadar Kotasız 75 GB AKN 79 TL /Ay yerine 3 ay 24,5 TL
(aylık 54,5 TL indirim), 12 ay 49.00 TL (aylık 30 TL indirim)
(15 ay taahhütlü – Koşan Fiber)
50 Mb’e kadar Kotasız 150 GB AKN 89 TL /Ay yerine 3 ay 29,5
TL(aylık 59,5 TL indirim), 12 ay 59.00 TL (aylık 30 TL indirim)
(15 ay taahhütlü – Çoşan Fiber)

TC. Kimlik No:
Cep Telefonu:
Blok:
Daire:
Kat:
Posta kodu:
Telefon Rehberinde Numaramın Yer Almasını İstiyorum
DİĞER SEÇENEKLER
Ödeme Şekli:
Kredi Kartı
Diğer ( Banka, PTT, ATM vb…)

100 Mb’e kadar Kotasız 250 GB AKN 149 TL /Ay yerine 3 ay 49,5 TL
(aylık 99,5 TL indirim), 12 ay 99.00 TL (aylık 50 TL indirim)
(15 ay taahhütlü – Uçan Fiber)
Günün her saati 3000 Dk 7/24 konuşma
0 TL
49,99 TL/ Ay yerine
Statik IP :
İstiyorum
9.90 TL
TARİFE İSMİ - Hesaplı Konuşturan Tarife ( Ücretsiz dakikalar dışında yapılan tüm aramalar, https://turk.net/telefon-tarifeleri/ “Hesaplı Tarife”
üzerinden ücretlendirilir.) 3 ay %50 indirim kampanyası, internetin aktif hale geldiği ay dahil olmak üzere ilk 3 fatura dönemi için geçerlidir ve
paket fatura tutarının %50’si kadar indirim uygulanmaktadır. Kampanya kapsamında internet aktivasyon ücreti, Telefon aktivasyon ücreti
kampanya indirimi olarak ücretsizdir. Tüm ücretsiz şehir içi ve şehirler arası aramalarda bir aramada 60 dakika ya kadar ücretsiz
konuşulabilir. Tüm aboneliklerde aboneliğin 15 ayı boyunca Şehir içi ve Şehirlerarası, 444 ile başlayan numaralar ile tüm ücretsiz aramalarda
aylık 3000 dakika bedava hakkı tarifelere eklenmiştir.
EK HİZMETLER
Güvenli İnternet:
Aile Profili
(
Oyun
Sohbet
Çocuk
Profili
Ç
o İstemiyor
c Faturamın e-posta ile gönderilmesini istemiyorum

Sosyal Medya Site ve Uygulamalarına Girmek İstemiyor )
Ayrıntılı Fatura İstemiyorum

u İletişim bilgilerim kullanılarak TurkNet tarafından mal ve hizmetlere ilişkin pazarlama ve tanıtım amaçlı haberleşme yapılmasına izin vermiyorum.
k
P Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerçekleştirilen ilgili “Bilgilendirme’yi (https://turk.net/kisisel-veri-izni/) adresinde okudum.
Kabul Ediyorum
Kabul Etmiyorum
r Kişisel verilerimin Bilgilendirme’de belirtilen şekilde işlenmesi konusunu
o
f
i
l
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i

TurkNet 15 Ay Taahhütlü Fiber Ön Bilgilendirme ve Kampanya Formu

HİZMETE YÖNELİK DETAYLAR
Fiyatlara KDV ve ÖİV Dahildir. Hizmet Nakil, Statik ip ve Borçtan
Kapatma Açma Ücretleri abonelik süresince değişime tabi
olabilecektirler. Kurulum Ücreti, hizmetin verilebilmesi için gerekli
bina içi kablolama, evde modem kurulumu, bina içi kablolama ile
irtibatlandırma işlemlerine ait hizmet bedelidir.
Upload hız değeri 25 Mb’e kadar Kotasız ve 50 Mb’e kadar Kotasız
hizmetlerinde 4 Mbps’e, 100 Mb’e kadar Kotasız hizmetinde 5 Mbps’e
kadardır ve kullanıcı hattının desteklediği en yüksek upload hızını
kullanabilecektir. Hizmet faturasının son ödeme tarihinde
ödenmemesi sebebiyle erişime kapatılan hizmetin ödeme yapıldıktan
sonra açılması durumunda oluşan Borçtan Kapatma Açma Ücreti 24 TL
dir. İki adet son ödeme tarihi geçmiş ve ödenmemiş fatura sebebiyle
iptal edilen hizmetin ödeme yapıldıktan sonra tekrar aktive edilmesi
durumunda oluşan Borçtan Kapatma Açma Reaktivasyon Ücreti 39,99
TL’dir. Kampanya Erken Fesih Bedeli, aboneliğin taahhüt süresinden
önce sonlanması durumunda, kampanya kapsamında aboneye
sağlanan indirimlerinin toplamından, kampanya kapsamında ücretsiz
sunulmakta olan kurulum hizmeti için tüm vergiler dahil 150 TL’den,
aktivasyon için tüm vergiler dahil 72 TL ‘den, telefon aktivasyon ücreti
olan 16 TL, kablosuz modem için kdv dahil 250 TL’den oluşan bedeldir.
Erken fesih bedeli içinde yer alacak tüm ücretsiz aramaların karşılığı,
https://turk.net/telefon-tarifeleri/ adresinde “Hesaplı Tarife”
üzerinden hesaplanacaktır. Ancak aboneden taahhüt kapsamında
tahsil edileceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk
etmemiş kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması durumunda
düşük olan tutar esas alınacaktır.
Abone, Fiber İnternet hattının bulunduğu yerdeki 25, 50 veya 100
Mb’e kadar destekleyen hızı kullanacak olup, bu hız bağlanılan yere
göre değişiklik gösterebilecektir. Kotasız paketlerde Adil Kullanım
(AKN) uygulaması bulunmaktadır, AKN veri yükleme (upload), veri
indirme (download) kullanımı üzerinden hesaplanır. Adil Kullanım
Uygulaması Politikası gereğince ayda 25 Mb’ e kadar Kotasız
paketlerde 75 GB’nin, 50 Mb’ e kadar Kotasız paketlerde 150 GB’nin,
100 Mb’ e kadar Kotasız paketlerde 250 GB’nin aşılması durumunda,
aşılan tarihten itibaren veri indirme hızı en fazla 3 Mbps ile, veri
yükleme hızı ise 1 Mbps ile sınırlandırılacak ve dönem sonunda
normal hızına dönecektir.

DİĞER DETAYLAR
Abone, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
ücretsiz olarak sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı,
abonenin TURKNET ile sözleşme imzalamasından itibaren on dört gün
içerisinde kullanılabilir. Abone, cayma bildirimini yazılı olarak TURKNET’e
iletmelidir. Bu bildirim, TURKNET’ in iş bu formda belirtilen 0 212 216 55 60
faks numarasına imzalı olarak yapılmalıdır.
Cayma hakkı kapsamında yapılacak iadeler için anlaşmalı kargo/kurye
firmalarına Turknet internet sitesinden ulaşılabilinir. Abone donanımın
kendisine teslim edilmesinden sonra hizmetten cayması durumunda,
modemi 10 gün içinde TurkNet’e iade eder. Cayma hakkı kapsamında
yapılacak iadeler için anlaşmalı kargo/kurye firmalarına Turknet internet
sitesinden ulaşılabilir. Modemin bahsi geçen sürede TurkNet’e iade
edilmemesi durumunda, TurkNet modem bedelini aboneye fatura
edecektir. Cayma hakkı süresi sona ermeden Tüketicinin onayı ile
başlatılırsa Tüketici bu hizmet için cayma hakkının kullanılamayacağını
bilmektedir. İşbu sözleşmenin imzasından doğan damga vergisi bir defaya
mahsus olmak üzere TURKNET tarafından ödenerek, Abone’ye fatura
edilecektir. İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan hizmetler iyi niyet
ilkeleri çerçevesinde, ergin olmayanlar ve ayırım gücünden yoksun olanlar
veya kısıtlı erginlere sunulmamaktadır.
Abonelik sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası olan 2 sayfadan oluşan
işbu Ön Bilgilendirme ve Kampanya Formunun ve Abonelik Sözleşmesinin
tamamını okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi, her sayfayı ayrı ayrı
imza veya paraf etmeye gerek olmaksızın tüm Sözleşme hükümlerinin
hakkımda geçerli olacağını kabul ettiğimi beyan ederim. Tarafımca
okunarak imzalanmış, bir sureti elden teslim alınmıştır.

ABONE
Ad/Soyad
İmza : ....................................
:.....................................
Tarih ……/…./20
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