
 

 

TURKCELL - SUPERONLİNE OFİS SES KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ     
 

TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır.) tarafından 
09.11.2012 tarihinden itibaren sunulmakta olan TURKCELL - SUPERONLİNE OFİS SES KAMPANYASI 
(Bundan böyle “Kampanya” olarak anılacaktır.) Kurumsal abone olarak yararlanmak istememiz 
sebebiyle;   
 
1. İşbu Kampanyaya katılmak için ön koşul olarak; Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş (Bundan 

sonra “Superonline” olarak anılacaktır.) tarafından sunulan ve 
http://www.turkcell.com.tr/kurumsal ve www.superonline.net adresli web sitelerinde 
özellikleri belirtilen Superonline Onestream VOIP Kampanyası’na (Bundan sonra 
“Superonline Kampanyası” olarak anılacaktır.); Superonline Abonelik Sözleşmesi ve 
Superonline’ın ilgili kampanya kapsamındaki taahhütnamesini imzalamak sureti ile 
katılmakla ve Superonline’dan Xpeech Onestream marka/model cihazı (Bundan sonra 
“Cihaz” olarak anılacaktır.) almakla yükümlü olduğumuzu, bunun yanında işbu Kampanyaya 
her bir Cihaz için 2(iki) adet faturalı Turkcell hattı dahil edeceğimizi ve Superonline 
Kampanyası kapsamında alacağımız her bir Cihaza işbu Kampanyaya dahil etmiş olduğumuz 
2(iki) adet faturalı Turkcell hattı tanımlatacağımızı, aksi halde işbu Taahhütnamenin geçersiz 
sayılacağını,   
 

2. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya dahil edeceğimiz Turkcell faturalı hatları (Bundan sonra 
“Hat/Hatlar” olarak anılacaktır.) Ek-1’de belirttiğimizi, Ek-1’de seçilen Ofisten Her Yöne 
Paket(ler)inin Hatlarımıza, her bir Paketin TURKCELL tarafından Kampanyaya tanımlandığı tarihten 
itibaren 24 ay süresince (Bundan sonra “Taahhüt Süresi” olarak anılacaktır.) tanımlanacağını, 
tanımlamanın yapıldığı ilk ay için, sadece ilk fatura kesim tarihine kadarki kullanımlara denk 
gelen Paket bedelinin yansıtılacağını, Superonline Kampanyası ile işbu Kampanyanın 
aktivasyonlarının farklı tarihlerde olabileceğini, Superonline Kampanyası şartlarının yerine 
getirilmemesi veya Superonline Kampanyasının herhangi bir nedenle aktiflenmemesi durumunda, 
işbu Kampanyanın da aktiflenmeyeceği ve işbu Taahhütnamenin imzalansa dahi geçersiz 
sayılacağını bildiğimizi, 
  

3. İşbu Kampanyaya katılmamız nedeniyle, Ek-1’de yer alan Ofisten Her Yöne Paket bedellerinin 
taahhütsüz Ofisten Her Yöne Paket tutarları üzerinden %60 oranında indirimli bedeller 
olduğunu ve bu bedellerin her bir Hattın Mobil İletişim Hizmet Faturasına, Taahhüt Süresince 
“Ofisten Her Yöne 500/ Ofisten Her Yöne 1000/ Ofisten Her Yöne 2000” olarak her ay 
yansıtılacağını, bunun yanında www.turkcell.com.tr adresinde yer alan Ofisten Her Yöne Paket 
seçeneklerinin güncel aylık bedellerinin, kapsamlarının ve dolayısıyla Ek-1’de yer alan aylık Ofisten 
Her Yöne Paketi indirim bedellerinin taahhüt süresince değişebileceğini ancak %60’lık indirim 
oranının Taahhütname süresince değişmeyeceğini, işbu taahhütnamenin imzalandığı tarih 
itibariyle Ofisten Her Yöne 500 Paketine uygulanacak aylık indirim bedelinin 10 TL, Ofisten 
Her yöne 1000 Paketine uygulanacak aylık indirim bedelinin 16 TL ve Ofisten Her Yöne 2000 
Paketine uygulanacak aylık indirim bedelinin ise 30 TL olduğunu (tüm indirim bedellerine 
KDV, ÖİV dahildir.), güncel bedellerin ve güncel Ofisten Her Yöne Paketi kapsamlarının makul bir 
süre öncesinden www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini bildiğimizi, işbu Kampanya konusu 
Ofisten Her Yöne Paketlerinin aylık sabit ücretlerinin değişmesi durumunda %60’lık 
indirimin, www.turkcell.com.tr adresinde yer alan her bir Ofisten Her Yöne Paketinin güncel 
aylık sabit bedeli üzerinden hesaplanacağını, 
 

http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/


 

İMZA / KAŞE: 
 

4. Kampanya kapsamında Ofisten Her Yöne Paketi tanımlanan her bir hattımız için, seçtiğimiz Ofisten 
Her Yöne paketine göre değişen ve mobil ve/veya sabit yönlere doğru kullanılmak üzere Ek-1’deki 
tabloda belirtilen miktarlarda konuşma sürelerine hak kazanacağımızı, Taahhütname kapsamında 
sağlanacak olan konuşma sürelerinin yurtiçinde Turkcell, diğer operatörlere ve sabit hatlara doğru 
kullanılabileceğini, ancak söz konusu konuşma sürelerinin bilgi hatları, servis hatları, özel kısa 
numaralar ve sair benzer servisler kapsamında kullanılamayacağını, TURKCELL’in işbu 
Taahhütname kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile sınırlı olduğunu, söz 
konusu aylık konuşma sürelerinin aşılması halinde, kullanımı aşan kısmın halen güncel olan 
ancak tarifede meydana gelebilecek değişiklikler kapsamında değişebilecek Ofisten Her 
Yöne tarifesi aşım bedeli olan mobil yönler için 0,415 TL/Dakika ve sabit yönler için 0,06 
TL/Dakika üzerinden ücretlendirileceğini, TURKCELL’in tarife aşım bedellerini makul bir süre 
önceden bilgi vermek kaydıyla değiştirme hakkının saklı olduğunu, güncel aşım bedellerini 
www.turkcell.com.tr adresinden takip edebileceğimizi bildiğimizi,   
 

5. Kampanya kapsamında Cihaz başına Ofisten Her Yöne 500, 1000 ve 2000 Paketlerinden istenilen 
iki tanesini tanımlayabileceğimizi,   

 
6. Seçmiş olduğumuz Ofisten Her Yöne Paketi kapsamında kullanmadığımız konuşma sürelerine ait 

bedelin indirimi, iadesi veya diğer aylara devri gibi herhangi bir talebimizin olmayacağını, Paket 
kapsamında tarafımıza sağlanan konuşma sürelerini başkaca herhangi bir hatta devretme 
hakkımızın bulunmadığını,   
 

7. Ek-1’de belirtmiş olduğumuz Hatları sadece Superonline’dan temin edeceğimiz Cihaz(lar) ile 
kullanılabileceğimizi, Cihaz(lar)ın teknik olarak kısa mesaj almaya elverişli olmamasından dolayı 
Cihaz içerisindeki Hatlara atılacak kısa mesajların görüntülenemeyebileceğini ve Cihaz(lar)la ilgili 
olarak TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını bildiğimizi,  
 

8. Superonline’dan temin edeceğimiz her bir Cihazın eş zamanlı 6 çağrıya imkan tanıdığını, 6 
çağrıdan fazla kapasiteye ihtiyacımız olduğunda yeni bir cihaz ve işbu Taahhütname 
kapsamında yeni bir Ofisten Her Yöne Paketi almamız gerektiğini, söz konusu yeni cihaza 
takılmak üzere temin edeceğimiz ilave hatları Ek-1’de veya Taahhütname imzalandıktan 
sonra eklenen Hatları Ek-2’de beyan edeceğimizi, 

 
9. İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde seçilen her bir Ofisten Her Yöne Paketinin herhangi bir sebeple 

Taahhüt Süresinden önce iptal edilmesi durumunda veya her bir Ofisten Her Yöne Paketinin süresi 
sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, ilgili her bir 
Hattımıza aynı Ofisten Her Yöne paketinin her ay taahhütsüz olarak tanımlanacağını ve iptal 
etmediğimiz sürece her ay yenileneceğini, bu kapsamda www.turkcell.com.tr adresinde 
belirtilen güncel taahhütsüz Ofisten Her Yöne paket bedelinin her ay ilgili her bir hattımızın 
faturasına yansıtılacağını, işbu madde kapsamında otomatik olarak tanımlanacak güncel 
taahhütsüz “Ofisten Her Yöne Paketi”ni dilediğimiz zaman, iptal talebimizi yazılı olarak 
TURKCELL’e bildirmek koşuluyla iptal edebileceğimizi, paket iptalinin yazılı talebimizi takip 
eden fatura dönemi sonrasında gerçekleşeceğini ancak iptal talebinde bulunduğumuz ayın 
Paket ücretinin iptalden sonraki ilk faturamıza her hâlükârda yansıtılacağını,     
 

10. Hâlihazırda kontratlı Turkcell Tarifelerinin birinden veya birden fazlasından faydalandığımız takdirde 
işbu Kampanyadan faydalanamayacağımızı, İşbu Kampanyaya katılmamızla birlikte Taahhüt 

http://www.turkcell.com.tr/
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İMZA / KAŞE: 
 

Süresince, Kampanya kapsamında Ofisten Her Yöne Paketleri tanımlı hatlarımız ile ses teklifi içeren 
herhangi bir tarife, paket ve kampanyadan yararlanamayacağımızı bildiğimizi,  

 

11. İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde bildirmiş olduğumuz Hatların, Taahhüt Süresince uluslararası 
dolaşıma (international roaming) kapalı olacağını (başka bir anlatımla yurtdışında kullanımın 
mümkün olmayacağını) ve bu süre boyunca uluslararası dolaşıma açılmasının mümkün olmadığını,  

 

12. Hatlarımız ile (Ofisten Her Yöne tarifesi üzerinden) yurtiçinden yurtdışına doğru arama 
yapabileceğimizi, ancak bunun için Cihaz üzerinde gereken ayarları yapmamız gerektiğini, 
yurtiçinden yurtdışına doğru yapılacak görüşme fiyatlarının, Bölge 1 için sabit hatlarla 0,09 
TL/Dakika, mobil hatlarla 0,49 TL/Dakika, Bölge 2 için sabit hatlarla 0,27 TL/Dakika, mobil 
hatlarla 0,49 TL/Dakika, Bölge 3 için sabit ve mobil hatlarla 0,84 TL/Dakika, Bölge 4 için sabit 
ve mobil hatlarla 1,55 TL/Dakika (tüm fiyatlara KDV, ÖİV dahildir.) olduğunu, her bir bölgeye 
hangi ülkelerin dahil olduğuna ilişkin güncel bilginin www.turkcell.com.tr adresinde yer 
aldığını bildiğimizi, bunun yanında işbu maddede belirtilen bedellerin değişebileceğini ve bu 
güncel bedellerin makul bir süre öncesinden www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini 
bildiğimizi,  

 

13. Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz Hatlarımıza 
ait abonelik sözleşmesini, hattın 3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir 
sebeple feshetmeyeceğimizi, Hattımızın 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,  

 

14. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı 
davranmamız ve/veya Taahhüt Süresi sona ermeden işbu Kampanyadan ve/veya Superonline 
Kampanyası’ndan ayrılmak istememiz ve/veya işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş 
olduğumuz Hatlarımızdan bir veya birden fazlasını başka bir Operatöre 
taşımamız/devretmemiz ve/veya Kampanya kapsamında tanımlattığımız herhangi bir Turkcell 
Ofisten Her Yöne Paketini ve/veya Superonline Kampanyası kapsamındaki herhangi bir 
paketi iptal etmemiz ve/veya Paket bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş olduğumuz 
herhangi bir hattımızın faturasını son ödeme tarihinde ödemememiz (TURKCELL’in ilk ihlalde 
cezai şart talep etme ve/veya Kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan 
vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) durumunda; her bir hattımız ve her bir ay için 
ayrı ayrı hesaplanmak üzere, www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen vergiler dâhil, aylık 
taahhütsüz Ofisten Her Yöne Paketi bedel(ler)inin (aykırılığın gerçekleştiği aya kadar her bir 
ay için ayrı ayrı hesaplanmak üzere), %60’lık indirim oranı ile çarpılması suretiyle bulunacak 
toplam tutarın ilgili hattımızın Mobil İletişim Hizmet Fatura/Faturalarına, söz konusu tarihi 
takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik 
olarak çıkarılacağımızı, işbu Kampanyanın herhangi bir nedenle iptal olması durumunda 
katıldığımız Superonline Kampanyası’nın da otomatik olarak iptal olacağını, işbu 
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İMZA / KAŞE: 
 

Taahhütnamenin imza tarihinde cayma hesaplamasında dikkate alınacak aylık indirim 
bedellerinin işbu Taahhütnamenin 3. Maddesinde belirtildiğini, 

15. Taahhüt süresi içerisinde Ek-1’de yer alan Ofisten Her Yöne Paketi seçenekleri arasında 
geçiş yapabileceğimizi, değişiklik talep etmemiz halinde talebimizi Satış Yöneticileri 
aracılığıyla yazılı olarak TURKCELL’e iletmekle yükümlü olduğumuzu, talep ettiğimiz Paket 
değişikliğinin Ek-3’de yer alan “Paket Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar” ve işbu Taahhütname 
hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceğini,  
 

16. Turkcell ve/veya Turkcell iştiraki olan Superonline ile paylaşmış olduğumuz ve/veya bu firmalar 
nezdinde bulunan satış, faturalama ve pazarlamaya esas olacak bilgileri, kuruluşumuza daha 
verimli ve bütünsel bir hizmet sunabilmeleri için, TURKCELL ve SUPERONLINE’in süresiz olarak 
birbirleriyle paylaşmasına izin verdiğimizi, 
 

17. Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Ofisten Her Yöne Paketi ve 
aşım bedellerine yansıtılacağını ve Taahhüt Süresi içerisinde tarafımıza fatura edileceğini,  

 

18. Taahhütname kapsamında seçtiğimiz her bir Ofisten Her Yöne Paketi için geçerli olan Taahhüt 
Süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı, 
 

19. İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim 
Telefon Hizmet Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında 
TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,  

 

20. İşbu Taahhütnamede belirtilen adresin, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan 
adres olduğunu, adres değişikliğini TURKCELL’e yazılı olarak bildirilmedikçe, tarafımıza 
yapılacak her türlü tebligatın aşağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin 
yasal sonuçlarını doğuracağını, 

 

21. İşbu Taahhütnameye konu Kampanyadan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve 
doğru olduğunu,  
 

22. 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 işbu Taahhütnamenin şirketimiz için 
bağlayıcı olduğunu, 

 

23. 1(bir) nüsha olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, örnek bir nüshası tarafımızda ve 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  
EK-2: Hat Ekleme Formu 



 

İMZA / KAŞE: 
 

EK-3: Paket Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar  
 
 
 
ŞİRKET UNVANI:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-1 
BAŞVURU FORMU 

 
İşbu Başvuru Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz TURKCELL - SUPERONLİNE 
OFİS SES KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ (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. 

 
A. OFİSTEN HER YÖNE PAKET SEÇENEKLERİ  

 
Ofisten Her Yöne Paketlerinin kapsam ve bedelleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:  
 

       
  
Ofisten 

Her Yöne 
Paketi 

Numarası 

 Ofisten Her Yöne 
Paketi 

seçenekleri 

%60 indirimli, KDV 
ve ÖİV dahil aylık 
Ofisten Her Yöne 
Paket Bedelleri 

Ofisten Her Yöne Paketi kapsamı 
 

Mobil ve/veya 
sabit 

numaralara 
doğru 

 

Şirket içi  

1 Ofisten Her Yöne 
500 

40 TL 500 dakika 500 dakika 

2 Ofisten Her Yöne 
1000 

64 TL 1000 dakika 1000 dakika 

3 Ofisten Her Yöne 
2000 

120 TL 2000 dakika 2000 dakika 

 
 
 
 
 
 
 



 

İMZA / KAŞE: 
 

B. OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ SEÇİM TABLOSU   
Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz Hatlar ve bu Hatlar için seçilen Paket numarası aşağıdaki 
tabloya eklenmelidir:  
 

Hat Numaraları* Seçilen Paket Numarası 

1. Cihaz  

HAT NO 1 
 

 

HAT NO 2    

2. Cihaz 

HAT NO 1   

HAT NO 2   

3. Cihaz  

HAT NO 1   

HAT NO 2   

*Her bir cihaza en fazla 2 adet hat takılabildiğinden, her bir cihazın içine takılacak hatlar “Hat No 1 ve 
Hat No 2” olarak ifade edilmiştir.  
 
İşbu Başvuru Formu 1(bir) nüsha olarak tanzim edilip,..../..../2012 tarihinde şirketimizi temsil ve ilzama 
yetkili kişilerce imzalanmıştır. Bir nüsha tarafımızda, bir nüsha Turkcell’de kalacaktır. 
 
FİRMA Unvanı:  
 

EK-2 
 

İLAVE PAKET TALEP FORMU  
 

İşbu İlave Paket Talep Formu’nun, ………... tarihinde imzaladığımız Turkcell - Superonline Ofis Ses 
Kampanya Taahhütnamesi (Bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm ifade 
edeceğini ve işbu İlave Paket Talep Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda 
“Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 
 
“Taahhütname”de belirterek işbu Kampanya kapsamında aldığımız Paket(ler)e ilave olarak, aşağıda 
belirttiğimiz Hatlar için de Paket(ler)i almak istediğimizi ve bu ilave Hatlar ile ilave Hatlara tanımlanacak 
Paket(ler)in numara(lar)ını aşağıdaki tabloda beyan ettiğimizi ve söz konusu ilave Hatlar için de 
“Taahhütname”de belirtilen hükümlerin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

İMZA / KAŞE: 
 

Hat Numaraları* Seçilen Paket Numarası 

1. Cihaz  

HAT NO 1 
 

 

HAT NO 2    

2. Cihaz 

HAT NO 1   

HAT NO 2   

3. Cihaz  

HAT NO 1   

HAT NO 2   

*Her bir Cihaza en fazla 2 adet hat takılabildiğinden, her bir Cihazın içine takılacak hatlar “Hat No 1 ve 
Hat No 2” olarak ifade edilmiştir.   
 
 
 
İşbu İlave Paket Talep Formu 1(bir) nüsha olarak tanzim edilip,..../..../2012 tarihinde şirketimizi temsil ve 
ilzama yetkili kişilerce imzalanmıştır. Bir nüsha tarafımızda, bir nüsha Turkcell’de kalacaktır. 
 
 
FİRMA Unvanı: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-3 
 

PAKET DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR 
 

İşbu özel koşullar metninin tarafımızca imzalanmış olan ….......... tarihli Turkcell-Superonline Ofis 
Ses 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 hükümleri geçerli olacağını ve aşağıdaki 
koşulları kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. 



 

İMZA / KAŞE: 
 

 

1. İşbu özel koşullar metninde yer alan paket değişikliği Ofisten Her Yöne Paketlerinin birbirleri 

arasında değiştirilmesi olarak anlaşılacaktır.  

 

2. Değişiklik talebi Satış Yöneticileri aracılığıyla yazılı olarak alınır. Talebin TURKCELL tarafından 

sisteme tanımlanmasından sonra yeni Paket kapsamındaki konuşma süreleri ilgili hatta tanımlanır 

ve eski paket kapsamındaki konuşma süreleri iptal olur. Tanımlama yapılmasını takip eden ilk 

faturaya, o ay içerisinde yeni paket tanımlanıncaya kadar eski paket ve yeni paket tanımlandıktan 

sonra ise yeni paket kapsamındaki kullanımlar ayrı ayrı ve gün bazında hesaplanarak toplam bedel 

yansıtılır. Tanımlama yapılmasını takip eden ikinci faturadan itibaren geri kalan Taahhüt süresince 

ise yeni paket bedeli ilgili Hatlarımızın faturalarına yansıtılır.  

 

3. Alt pakete doğru paket değişikliği taahhütname süresince sadece 1 kere, üst pakete doğru paket 

değişikliği ise sınırsız kere yapılabilir.  

 

4. Kampanya Taahhütnamesinin 14. maddesinde tanımlı hallerin gerçekleşmesi durumunda her bir hat 

için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, Paket kapsamında aboneye ilgili paketin hatta ilk tanımlandığı 

tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan indirim bedelleri 

toplamının(indirim bedelleri, aykırılığın gerçekleştiği tarihte ilgili Hatlarımıza tanımlı güncel Paket 

üzerinden hesaplanacaktır.), abonenin ilgili hattının Mobil İletişim Hizmet faturasına söz konusu 

tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacak ve işbu Kampanyadan otomatik olarak 

çıkarılacaktır.  

 
 
ŞİRKET ÜNVANI: 
 
 
 
Kaşe İmza 


