Telsim

KKTC TELSİM RED BUSİNESS TARİFE TAAHHÜTNAMESİ

Vodafone Mobile Operations Ltd. (kısaca “VMOL”) tarafından yürütülmekte olan , Red Business Tarifesinden yararlanmak istemem
sebebiyle......./......./........ tarihli, ...................................... numaralı GSM hattı için imzaladığım KKTC Telsim GSM Abonelik Sözleşmesi
işbu 2 (iki) sayfadan ibaret olan Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri, bilgileri inceleyerek kendi koşullarıma
uygun bularak imzaladım.
İşbu taahhütname ile;
1. Taahhütnamenin Vodafone Mobile Operations Ltd. ve/veya KKTC Telsim GSM Abonelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası
olduğunu ve/veya birlikte okunacağını, KKTC Telsim GSM Abonelik Sözleşmesinin tüm hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ve işbu
Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda KKTC Telsim GSM Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
2. Aşağıda bulunan Red Business seçeneklerinden herhangi birisini, 12 (On İki) /24(Yirmi Dört) ay boyunca kampanya kapsamında
kullanmayı taahhüt etmem durumunda, İşbu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle Kampanya’ya katıldığım hattım için taahhüt
süresi boyunca, Ek 1’de seçtiğim Red Business tarife kapsamında belirtilen, Dakika, SMS ve internet kullanımları için geçerli olduğunu,
taahhüt süresinin bitimi ile, tarife değişikliği yapılana ve/veya işbu tarife iptal edilene kadar mevcut tarife kapsamının devam
edeceğini bildiğimi,
3. Tarifenin devam ettiği süre boyunca, Ek 1’de seçtiğim tarife seçeneği karşılığı gelen, aylık paket bedelinin tamamının kullanmasam
dahi işbu kampanyada bulunduğum süre boyunca faturama yansıtılacağını ve tarafıma gönderilecek faturalar uyarınca
ödeyebileceğimi,
4. Seçmiş olduğum tarife paket bedelinin ilk ay için, Taahhütname’yi imzaladığım tarihi takiben ilk fatura dönemime kadar olan sürenin
göz önünde bulundurulacağını ve aylık tarife paket bedelinin bu süreye oranlanarak hesaplanacağını, yeni ay ile birlikte tarife paket
bedelinin tamamının yansıtılacağını bildiğimi,
5. Red Businees Tarifelerden herhangi birine taahhüt vermeden ve/veya aşağıdaki tabloda yer alan taahhütsüz seçeneklerinden birini
seçmem halinde tarifeden dilediğim zaman herhangi bir ek bedel ödemeden çıkma hakkım olduğunu bildiğimi, Ancak işbu tarifede
olduğum süre boyunca seçmiş olduğum pakete denk gelen ücretin tamamının kullanmasam dahi faturama yansıtılacağını bildiğimi
ve/veya iptal olana kadar seçmiş olduğum paket bedelinin faturama yansıtılacağını,
6. İş bu taahhütnameyi imzalamakla birlikte Ek-1’de belirtilen Kampanya kapsamına dahil edeceğim adıma kayıtlı hattın 3G altyapısı
üzerinden sunulan hizmetlerden faydalandırılmasına onay verdiğimi ve iş bu taahhütname kapsamında 3G internet paketlerini Ekte
belirtilmiş olan cihazıyla 3G şebekesi üzerinden, 3G kapsaması olmayan alanlarda EDGE/GSM şebekesi üzerinden kullanabileceğimi,
3G hizmetlerinden faydalanmaya başlama saatinin bir hattan diğerine değişiklik gösterebileceğini ve 3G internet hızının şebeke
yoğunluğuna, kullanılan cihaza, bağlanılan siteye, VMOL 3G bağlantısının kapsama alanına ve coğrafi koşullara göre değişebileceğini
bildiğimi,
7. Paket kapsamında belirlenmiş olan internet kullanım miktarının aşılması durumunda, aşılan kullanım miktarının en yakın, faturalı
hat data paketi ile ücretlendirileceğini,
8. İlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil olmadığını ve içerik ücretlerinin ayrıca ücretlendirileceğini;
9. Paket kapsamında belirlenmiş olan Ses ve SMS kullanım miktarının aşılması durumunda, aşılan kullanım miktarının, standart tarife
ile ücretlendirileceğini,
10. Seçilen paketteki dakika ve SMS’lerin sadece yurtiçinde ve paket yönüne göre olan aramalar için geçerli olduğunu, sunulan data
kullanımlarının yurtiçi ve Türkiye’de geçerli olduğunu, diğer yurtdışındaki kullanımların uluslararası tarife üzerinden
ücretlendirileceğini,
11. Dönem içinde kullanılmayan hakların bir sonraki aya devretmeyeceğini,
12.VMOL herhangi bir zaman işbu kampanyada değişiklik yapma ve/veya sonlandırma hakkını saklı bulundurur.
13. İmzaladığım KKTC Telsim Abonelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ve işbu Taahhütname ile
düzenlenmeyen tüm hususlarda KKTC Telsim Abonelik Sözleşmesi Hükümlerinin uygulanacağını, İşbu Taahhütname geçerlilik süresi
bitiminden ve/veya 24 aydan önce; KKTC Telsim Abonelik Sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya
işbu Taahhütname’deki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle VMOL tarafından feshedilmesi ve/veya hattımın iptal
edilmesi, ve/veya hattımı iptal etmem, devretmem, faturasız hatta çevirmem ve/veya seçtiğim paketi değiştirmem halinde, aşağıda
belirtilen taahhütlü seçeneğinde yer alan meblağdan taahhütsüz seçeneğinde yer alan meblağ arasındaki farkın kullandığım ay kadar
toplamının uyuşulmuş zarar ziyan olarak faturama yansıtılacağını ve/veya nakden ödeyeceğimi,(Ek 2’de belirtildiği gibi)
14. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini, 36(otuz altı)/24 (yirmidört)/12 (oniki) ay süreyle geçerli olacağını,
aşağıdaki adresimin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini bildirmediğim takdirde bu adrese yapılacak tebligatların bizzat
tarafıma yapılmış sayılacağını, aşağıda verdiğim abone tebligat adresi ile VMOL Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura
adresimin aynı olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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Zarar\ziyan

Abone Adı, Soyadı

: ......................................................................

Abone Tebligat Adresi

: ............................................................................................................................................

Cihaz Marka
Model
IMEI No
Abone İmza
İmza Tarihi

: ..........................................
: ..........................................
: ..........................................
:
: ..... / ...... / ........

VMOL Yetkilisi
Adı-Soyadı
Tarih
imza

:
: .........................................
: ..... / ...... / .......
:

