
İMZA/KAŞE: 
 

SABİT İNTERNET ALANA MOBİLDE 10 TL İNDİRİM  KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 
 
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye; 

 
Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark 34854 Maltepe/İstanbul adresinde mukim Turkcell 
İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle “Turkcell” olarak anılacaktır) tarafından 13.09.2018 tarihinden itibaren 
düzenlenmekte olan Sabit İnternet Alana Mobilde 10 TL İndirim Kampanyası’ndan (Bundan böyle “Kampanya” 
olarak anılacaktır) Turkcell Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi(“Abonelik Sözleşmesi”) 
imzalayarak “Kurumsal Abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  

 
1. İşbu Kampanya’dan, yeni Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turkcell Superonline) Abonelik Sözleşmesi 

imzalayarak Turkcell Superonline Kurumsal Abonesi olmamız ve bununla birlikte Turkcell Superonline 
tarafından sunulan ve www.turkcell.com.tr web adresinde (Web Sitesi) işbu Kampanya’nın yer aldığı sayfada 
belirtilen Kampanyalardan birinden yararlanmamız ve Turkcell Superonline aboneliğimizin askıya alınmamış 
olması ve bunlarla birlikte Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi’nin imza tarihinden sonraki 
30(otuz) gün içinde Turkcell'den yeni kurumsal faturalı hat olarak almış veya diğer operatörlerden Turkcell 
kurumsal hatta taşınmış ve aktivasyon/ taşınma tarihi ile aynı tarihte ilgili her bir kurumsal faturalı hatta Esnaf 4, 
Esnaf 6, Esnaf 8, Esnaf 12 veya Esnaf Platin 18 paketi tanımlanmış olan hatlarımızla yararlanabileceğimizi 
bildiğimizi, 

 
2. İşbu Kampanya kapsamında; 

 
(a) Esnaf 4, Esnaf 6, Esnaf 8, Esnaf 12, Esnaf Platin 18 paketlerine detayları Web Sitesi’nde yer alan ve 
Kurumsal Abonelerin faydalanabildiği mevcut Meslek Tarifesi altındaki paketlere kayıtlı hatlarla, 
(b) Esnaf 4, Esnaf 6, Esnaf 8, Esnaf 12, Esnaf Platin 18 paketlerine ise Turkcell Superonline Abonelik 
Sözleşmesi’nin imza tarihinden sonraki 30(otuz) gün içinde Turkcell'den yeni kurumsal faturalı hat 
olarak alınmış veya diğer operatörlerden Turkcell kurumsal hatta taşınmış hatlarla katılabileceğimizi, 
işbu maddede sayılanlar da dahil Meslek Tarifesi altında yer alan paketlere en fazla 8(sekiz) adet 
faturalı kurumsal hattımızın kayıtlı olabileceğini, bu kurallara uymayan ve/veya İŞTECEP kampanyaları 
ile kurumsal bağlayıcılık sözleşmelerinden faydalanan hatları Esnaf Paketleri Kampanyası için Ek-1’de 
beyan etmiş olmamız halinde söz konusu Hatlar için işbu Kampanya’dan yararlanamayacağımızı 
bildiğimizi, 
 

3. Kampanya kapsamında sunulan Esnaf 4, Esnaf 6, Esnaf 8, Esnaf 12, Esnaf Platin 18 paketlerini, Turkcell 
Superonline Abonelik Sözleşmesi’nin  imza tarihinden sonraki 30(otuz) gün içinde Turkcell'den yeni kurumsal 
faturalı hat olarak alınmış veya diğer operatörlerden Turkcell kurumsal hatta taşınmış hatlarla aldığımız 
takdirde söz konusu paketleri Ek-1’in (A) bendindeki Tablo A İndirimli Müşteri Teklifleri tablosunda belirtilen 
indirimli bedeller üzerinden alabileceğimizi,  
 

4. Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz üzerimize kayıtlı Hatları (İşbu Taahhütnamede 
kısaca“Hat/Hatlar” olarak ifade edilecektir.) işbu Taahhütnamenin Ek-1’inin (B) bendinde belirttiğimizi, 
bu hatların her birine işbu Taahhütnamenin Ek-1’inin (A) bendinde yer alan Esnaf Paketlerinden 
seçtiğimiz Esnaf Paketinin (İşbu Taahhütnamede kısaca “Kampanya Paketi” olarak ifade edilecektir.) 
Turkcell tarafından “Kampanya katılım onay mesajı” gönderilmesini takiben 12 (oniki) fatura dönemi 
(İşbu Taahhütnamede kısaca “Taahhüt Süresi” olarak ifade edilecektir.) boyunca her fatura döneminde 
ilgili hatlarımıza tanımlanacağını, söz konusu onay mesajının gelmesini takip eden ilk fatura dönemi 
itibariyle Kampanya’ya katılmış olacağımızı,  

 
5. İşbu Taahhütname’yi imzalamamız nedeniyle, seçilen Kampanya Paketlerinin Ek-1’de yer alan indirimli 

bedellerinin (Yeni Müşteri (İndirimli Müşteri Teklifleri) için Ek-1 A Tablo A’daki bedeller), her bir hattın 
Mobil İletişim Hizmet Faturasına, Taahhüt Süresince aylık olarak yansıtılacağını, Taahhüt süresi içinde 

http://www.turkcell.com.tr/
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Ek-1'de yer verilen diğer Kampanya Paketlerinden birine geçmemiz durumunda tarafımıza herhangi bir 
ek ücret yansıtılmadan indirimli bedellerden yararlanmaya devam edebileceğimizi, Taahhüt Süresi 
sonunda aynı Kampanya Paketleri’ne yeniden taahhüt vermek suretiyle devam etmeyi tercih etmemiz 
durumunda, Taahhüt Süresi’nin sona erme tarihini takip eden ilk 12 (oniki) aylık dönem için Ek-1’de yer 
alan “İndirimli Müşteri Devam Teklifleri” tablosunda (Tablo B) ilgili Kampanya Paketleri’ne denk gelen 
bedellerin; Taahhüt Süresi’nin sona erme tarihini takip eden ikinci 12 (oniki) aylık dönemde aynı 
Kampanya Paketleri’ne yeniden taahhüt vermek suretiyle devam etmeyi tercih etmemiz durumunda, 
Ek-1’de yer alan “Mevcut Müşteri Teklifleri” tablosunda (Tablo C) ilgili Kampanya Paketleri’ne denk 
gelen bedellerin; Taahhüt Süresi’nin sona erme tarihini takip eden üçüncü 12 (oniki) aylık dönemde 
aynı Kampanya Paketleri’ne yeniden taahhüt vermek suretiyle devam etmeyi tercih etmemiz 
durumunda ise Ek-1’de yer alan “Mevcut Müşteri Devam Teklifleri” tablosunda (Tablo D) ilgili 
Kampanya Paketleri’ne denk gelen bedellerin yeni taahhüt süresince tarafımıza yansıtılacağını 
bildiğimizi, 
 

6. Kampanya Paketinin tüm vergiler dahil aylık indirimli tutarına, Ek-1’in (A) bendinde belirtilen konuşma 
sürelerinin, SMS adetlerinin ve internet miktarlarının dahil olduğunu, Kampanya Paketi kapsamındaki ses 
ücretlendirme periyodunun 6 (altı) saniye olduğunu; Kampanya Paketi kapsamındaki söz konusu dakikaların 
yarışma servisleri, sohbet hatları, 444’le başlayan numaralar hariç olmak üzere bilgi ve danışma numaraları, 
tüm katma değerli hizmet sunulan numaralar, KKTC yönüne yapılacak aramalar ve özel servis numaralarına 
doğru yapılan aramalar ve konferans konuşmaları için kullanılamayacağını bildiğimizi, 

 
7. İşbu Taahhütname’yi imzalamamızla birlikte Kampanyaya dâhil ettiğimiz her bir hattımızın tarifesinin 

otomatik olarak Meslek tarifesine geçirileceğini,   
 

8. İşbu Taahhütname’nin Ek-1’inde seçtiğimiz her bir Kampanya Paketi kapsamındaki aylık konuşma sürelerini, 
SMS adetlerini ve internet paketleri kapsamındaki internet kotasını 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 konuşma sürelerini başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımızın 
bulunmadığını,  

 
9. İşbu Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz her bir hatta tanımlanan her bir Kampanya Paketi 

kapsamındaki aylık konuşma sürelerinin aşılması halinde aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin halen 
güncel olan ancak Hattın içinde bulunduğu tarife kapsamında değişebilecek olan KDV ve ÖİV dâhil 
75kr/dk (yetmişbeş kuruş/dakika) üzerinden hesaplanarak ilgili her bir hattımızın faturasına 
yansıtılacağını, aylık internet miktarının aşılması halinde aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin halen 
güncel olan ancak Hattın içinde bulunduğu tarife kapsamında değişebilecek olan KDV ve ÖİV dâhil 
0,06TL/MB üzerinden hesaplanarak ilgili her bir hattımızın faturasına yansıtılacağını, aylık SMS 
miktarınınn aşılması halinde aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin halen güncel olan ancak Hatta tanımlı 
tarife kapsamında değişebilecek olan KDV ve ÖİV 65 kr/SMS (altmışbeşkuruş/SMS) üzerinden 
hesaplanarak ilgili her bir hattımızın faturasına yansıtılacağını, bunun yanında söz konusu aşım 
bedellerinin değişebileceğini ve bu güncel aşım bedellerinin makul bir süre öncesinden Web 
Sitesi’nden bildirileceğini, işbu maddede bildirilen bedellerin/ ücretlerin taahhüt kapsamında 
olmadığını, başka bir ifadeyle Turkcell’in bu maddede belirtilen bedellerin Taahhüt Süresi boyunca 
değişmeyeceği hususunda tarafımıza taahhütte bulunmadığını bildiğimizi, 

 
10. Kampanya Paketleri ile birlikte Limitinde Durma opsiyonu tercih etmemiz halinde aşağıda yer alan kutucuğu 

işaretlememiz gerektiğini; bu durumda her bir hat başına aylık 5 TL (beşTürkLirası) bedel karşılığında 
Limitinde Durma opsiyonu satın almış olacağımızı, bu opsiyonu almamız halinde Ek-1 (A) bendinde yer 
alan Esnaf Paketlerinin içeriklerinde yer alan hizmetlerin ve hattımıza tanımlı varsa ek paketlerin 
tükenmesi halinde paket aşımının ve paket dışı yurtiçi ve yurtdışı tüm kullanımımızın engelleneceğini 
bildiğimizi ve ancak 532 Turkcell Müşteri hizmetlerini ve acil yardım çağrılarını, 2222 abonelik SMS 
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gönderimlerini yurtiçi ve yurtdışından ücretsiz gerçekleştirebileceğimizi, Limitinde Durma opsiyonunun 
heryöne 10 dakika yurtiçinde konuşma süresi ve 1 MB internet kullanımı içerdiğini, Limitinde Durma opsiyonu 
devreye girdikten sonra kullanıma devam etmek istememiz ve onaylamamız durumunda Limitinde Durma 
opsiyonunun aşım ücretlendirmesi ile ücretlendirileceğimizi ya da kurumsal faturalı hatlara sunulan (Web 
Sitesi’nde belirtilen) ek paketlerden alarak kullanıma devam edebileceğimizi bildiğimizi, 

 
    Limitinde durma opsiyonunu kampanya süresince aylık 5TL bedel karşılığı almayı talep ediyorum. 
 

11. İşbu Taahhütname kapsamında hattımıza tanımlanacak olan Paketin sadece yurt içinde kullanılabileceğini, yurt 
dışı kullanımlarımızın Web Sitesi’nde yer aldığı şekliyle gidilen ülkeye göre belirlenen kurallar kapsamında 
ücretlendirileceğini ve güncel olan koşulların ilgili tarife kapsamında her zaman değişebileceğini ve işbu 
Taahhütname kapsamında olmayan “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” veya varsa üzerimizde tanımlı olan başka bir 
yurtdışı tarifesi üzerinden ayrıca ücretlendirileceğimizi, yurt dışında yapılan aşım kullanımları için de ilgili yurt 
dışı paket/tarifenin aşım ücretlendirmesi ile ücretlendirileceğimizi, uluslararası dolaşıma ilişkin koşulların Web 
Sitesi’nde belirtilmiş olduğunu bildiğimizi,  

   
12. Taahhüt süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin 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, 
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 değiştirilmesi talebinde bulunamayacağımızı,  

 
13. İşbu Taahhütname’de belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya 

seçtiğimiz “Kampanya Paketi”nin süresi sona ermeden “Kampanya”dan ayrılmak istememiz ve/veya 
işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hatlarımızdan bir veya birden fazlasını başka bir 
Operatöre taşıdığımız/devrettiğimiz ve/veya “Kampanya Paket” bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş 
olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını, son ödeme tarihinde ödemememiz durumunda 
(Turkcell’in ilk ihlalde cezai şart talep etme ve/veya Kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, 
bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) ve/veya işbu Taahhütnamenin 1. maddesinde 
belirtilen şekilde yararlandığımız ve Turkcell Superonline tarafından sunulan ilgili Kampanya(lar)ı 
herhangi bir sebeple süresinden önce sona erdirmemiz ve/veya ilgili Turkcell Superonline 
Kampanya(lar)ı kapsamındaki yükümlülüklerimize aykırı davranmamız sebebiyle, ilgili Turkcell 
Superonline Kampanya(lar)ının Turkcell Superonline tarafından süresinden önce sona erdirilmesi 
durumunda ve/veya Turkcell Superonline aboneliğimizi feshetmemiz durumunda, her bir hattımız için 
ayrı ayrı hesaplanmak üzere, Kampanya Paketinin Hattıma tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın 
gerçekleştiği tarihe kadar olan süre ile (fatura dönemi bazında), Kampanya kapsamında ilgili taahhüt 
döneminde Turkcell tarafından sağlanan ve Ek-1’in (A) bendinde mevcut ve yeni müşteriler için ayrı ayrı 
belirtilen indirim bedelleri toplamı veya eğer bu tutara göre abone lehine olacaksa iptalin gerçekleştiği 
tarihten taahhüt süresi bitimine kadar Turkcell’e ödenmesi gereken KDV, ÖİV dahil indirimli aylık paket 
bedellerinin tahakkuk etmemiş kısmının toplamı cezai şart olarak ilgili hattımızın Mobil İletişim Hizmet 
faturasına, söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacağını ve işbu 
Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı,  

 
14. Aksini Turkcell’e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, Taahhüt süresi sona erdikten sonra Web 

Sitesi’nde yer alan güncel koşullar dahilinde, seçilen Esnaf Paketinin EK-1’de belirtilen hatlarımıza 
tanımlanmaya devam edeceğini ve bu kapsamda Web Sitesi’nde belirtilen vergiler dahil seçilen güncel 
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Esnaf Paketi bedelinin her ay EK-1’de belirtilen her bir hattımızın faturasına yansıtılacağını, ancak Ek-
1’de belirtilen indirimlerin artık uygulanmayacağını, 

 
15. İşbu Taahhütname’yi imzalayarak Kampanya’ya kaydolmamızla birlikte Ek-1’de belirterek Kampanya 

kapsamına dahil edeceğimiz hatlarımızın Turkcell tarafından sunulan 4.5G altyapısı üzerinden sunulan 
hizmetlerden faydalandırılmasına onay verdiğimizi 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 kullanabileceğimizi, 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 bildiğimizi, 

 
16. İşbu Taahhütname kapsamında Kampanya katılımı için tarafımızdan verilen bilgi ve belgelerin 

eksik/sahte olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının ve/veya Kampanyanın suistimal 
edildiğinin ve/veya telekomünikasyon ihtiyacını karşılamak dışında kötüye kullanıldığının tespit 
edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği hatların Kampanyadan çıkarılarak Turkcell tarafından otomatik 
olarak İşteTarife tarifesine geçirileceğini ve bu ihlal/ler süresince hatlar üzerinden gerçekleşen 
Kampanya Paketi kapsamındaki tüm kullanımlarımızın Web Sitesi’nde yer alan güncel İşteTarife tarifesi 
üzerinden hesaplanmak ve söz konusu süre içerisinde tahsil edilen Kampanya Paket bedellerinin 
çıkarılması suretiyle bulunacak tutarın ilgili hatlarımızın Mobil İletişim Hizmet faturalarına 
yansıtılacağını, 

 
17. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla aynı anda en fazla bir kere katılabileceğimizi ve 

Kampanya kapsamında seçtiğimiz her bir Paket için geçerli olan Paket taahhüt süresinin dondurulması 
talebinde bulunmayacağımızı, 

 
18. Turkcell’in bu Kampanya kapsamındaki taahhüdünün Kampanya Paketleri ile sınırlı olduğunu bildiğimizi, 

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 www.turkcell.com.tr 
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 

 
19. Kampanya kapsamındaki Paketlerin kapsam, şart, istisnalarının ve kampanya katılım koşullarının neler 

olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı 
olduğumuzu ve Web Sitesi’nde yer alan kampanya katılım koşullarından birini veya birden fazlasını 
karşılamayan Ek-1’de beyan ettiğimiz hatların işbu Kampanyadan yararlanamayacağını bildiğimizi ve bu 
duruma herhangi bir itirazımızın olmayacağını, 

 
20. İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet 

faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin 
uygulanacağını,  

 
21. 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, 

 

http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
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22. İşbu Taahhütnameye konu “Kampanya”dan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve doğru 
olduğunu, 

 
23. 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 
Taahhütnamenin Turkcell’e ibraz etmiş olduğumuz imza sirkülerinde yer alan yetkili kişi/kişilerce 
imzalandığını ve söz konusu Taahhütnamenin şirketimiz için bağlayıcı olduğunu, 
 

24. 1 (bir) asıl olarak tanzim edilen ve aslı Turkcell’de, imzalı aslının bir fotokopisi (tarafların ıslak imzasını 
içermeyen) tarafımızda kalacak olan işbu Taahhütnamenin imzasından doğacak mali yükümlülüklerin 
yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını,  

 
kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 
 

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

EK-1: Başvuru Formu  
 
 

 
FİRMA UNVANI: 
 
 
 
ADRES: 

 



İMZA/KAŞE: 
 

EK-1 
BAŞVURU FORMU 

 
İşbu Başvuru Formunun, Sabit İnternet Alana Mobilde 10 TL İndirim 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. 
 
A. Kampanya kapsamındaki Yeni Müşteriler ve Mevcut Müşteriler için ayrı ayrı Esnaf paketi seçenekleri, 

kapsam ve bedelleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir; 
İndirimli Müşteri Teklifleri*:  
(*): İşbu Taahhütnamenin imza tarihinden önce son 30(otuz) gün içinde Turkcell'den yeni kurumsal faturalı hat 
olarak alınmış veya diğer operatörlerden Turkcell kurumsal hatta taşınmış hatlara özel, aşağıdaki tabloda 
sayılan tekliflerdir. 
Tablo A 

Esnaf 
Paketi 
Numarası 

 Esnaf 
Paketi 
seçenekleri 

KDV, ÖİV 
dâhil 
Aylık 
Esnaf 
paketi 
bedeli 

Aylık 
indirim 
bedeli 

Esnaf Paketi kapsamı KDV, ÖİV dâhil 
İndirimli Esnaf 
paketi bedeli 

1 Esnaf 4 91,28 TL 61,46 TL Heryöne yurtiçi 1000 dk  + 100 
SMS + 4GB 

29,82 TL 

2 Esnaf 6 101,19 TL 61,25 TL Heryöne yurtiçi 2000 dk  + 100 
SMS + 6GB 

39,94 TL 

3 Esnaf 8 111,29TL 61,17 TL Heryöne yurtiçi 2000 dk  + 100 
SMS + 8GB 

50,11 TL 

4 Esnaf 12 131,32 TL 61,23 TL Heryöne yurtiçi 3000 dk  + 100 
SMS + 12GB 

70,09TL 

5 Esnaf 18 151,39 TL 50,80 TL Heryöne yurtiçi 3000 dk  + 100 
SMS + 18GB 

100,59TL 

 
İndirimli Müşteri Devam Teklifleri: **: 
(**): Mevcut hatlara sunulan, aşağıdaki tabloda sayılan tekliflerdir. 
Tablo B 

Esnaf 
Paketi 
Numarası 

 Esnaf 
Paketi 
seçenekleri 

KDV, ÖİV 
dâhil 
Aylık 
Esnaf 
paketi 
bedeli 

Aylık 
indirim 
bedeli 

Esnaf Paketi kapsamı KDV, ÖİV dâhil 
İndirimli Esnaf 
paketi bedeli 

1 Esnaf 4 91,28 TL 51,00 TL Heryöne yurtiçi 1000 dk  + 100 
SMS + 4GB 

40,28 TL 

2 Esnaf 6 101,19 TL 50,85 TL Heryöne yurtiçi 2000 dk  + 100 
SMS + 6GB 

50,34 TL 

3 Esnaf 8 111,29TL 50,77 TL Heryöne yurtiçi 2000 dk  + 100 
SMS + 8GB 

60,51 TL 

4 Esnaf 12 131,32 TL 51,07 TL Heryöne yurtiçi 3000 dk  + 100 
SMS + 12GB 

80,25 TL 

5 Esnaf 18 151,39 TL 40,64 TL Heryöne yurtiçi 3000 dk  + 100 
SMS + 18GB 

110,75 TL 



İMZA/KAŞE: 
 

 
 
Mevcut Müşteri Teklifleri: ***: 
(***): Mevcut hatlara sunulan, aşağıdaki tabloda sayılan tekliflerdir. 
 
Tablo C 
 

Esnaf 
Paketi 
Numarası 

 Esnaf 
Paketi 
seçenekleri 

KDV, ÖİV 
dâhil 
Aylık 
Esnaf 
paketi 
bedeli 

Aylık 
indirim 
bedeli 

Esnaf Paketi kapsamı KDV, ÖİV dâhil 
İndirimli Esnaf 
paketi bedeli 

1 Esnaf 4 91,28 TL 40,67 TL Heryöne yurtiçi 1000 dk  + 100 
SMS + 4GB 

50,60 TL 

2 Esnaf 6 101,19 TL 40,89 TL Heryöne yurtiçi 2000 dk  + 100 
SMS + 6GB 

60,31 TL 

3 Esnaf 8 111,29TL 40,52 TL Heryöne yurtiçi 2000 dk  + 100 
SMS + 8GB 

70,77 TL 

4 Esnaf 12 131,32 TL 40,92 TL Heryöne yurtiçi 3000 dk  + 100 
SMS + 12GB 

90,41 TL 

5 Esnaf 18 151,39 TL 30,58 TL Heryöne yurtiçi 3000 dk  + 100 
SMS + 18GB 

120,81 TL 

 
Mevcut Müşteri Devam Teklifleri:  
 
Tablo D 
 

Esnaf 
Paketi 
Numarası 

 Esnaf 
Paketi 
seçenekleri 

KDV, ÖİV 
dâhil 
Aylık 
Esnaf 
paketi 
bedeli 

Aylık 
indirim 
bedeli 

Esnaf Paketi kapsamı KDV, ÖİV dâhil 
İndirimli Esnaf 
paketi bedeli 

1 Esnaf 4 91,28 TL                                                        
35,76 TL 

Heryöne yurtiçi 1000 dk  + 100 
SMS + 4GB 

 55,52 TL 

2 Esnaf 6 101,19 TL                                                       
35,65 TL 

Heryöne yurtiçi 2000 dk  + 100 
SMS + 6GB 

 65,54 TL 

3 Esnaf 8 111,29TL                                                       
35,61 TL 

Heryöne yurtiçi 2000 dk  + 100 
SMS + 8GB 

 75,68 TL 

4 Esnaf 12 131,32 TL 35,84 TL Heryöne yurtiçi 3000 dk  + 100 
SMS + 12GB 

 95,49 TL 
 

5 Esnaf 18 151,39 TL 25,40 TL Heryöne yurtiçi 3000 dk  + 100 
SMS + 18GB 

125,99 TL 

 
 
 
 
 



İMZA/KAŞE: 
 

B. Seçilen Esnaf Paketinin tanımlanacağı her bir hat numarası ve her bir hat numarasına tanımlanması talep 
edilen Esnaf Paketi numarası aşağıdaki tabloda eksiksiz olarak belirtilmelidir; 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FİRMA UNVANI: 

Esnaf paketi tanımlanacak 
Hat numarası 

 
Tanımlanması talep edilen Esnaf paketi 

numarası 

  

  

  

  

  

  

  

  


