Telsim
KKTC TELSİM 10 NUMARA TARİFE TAAHHÜTNAMESİ
VMOL Mobile Operations Ltd. (kısaca “VMOL”) tarafından yürütülmekte olan, Keni Faturanı kendin yarat tarifesinden
ve veya Akıllı Tarifem
Kampanyası’ndan yararlanmak istemem sebebiyle ......./......./........ tarihli,
...................................... numaralı GSM hattı için imzaladığım KKTC Telsim GSM Abonelik Sözleşmesi işbu 3 (üç)
sayfadan ibaret olan Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri, bilgileri inceleyerek kendi koşullarıma
uygun bularak imzaladım. İşbu taahhütname ile;
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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,
Ek’1 de yer alan tarife seçeneklerinin herhangi birinden yararlanmam durumunda 12 (on iki) ay boyunca
kullanmayı taahhüy etmem durumunda , işbu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle Kampanya ya
katıldığım hattım için taahhüt süresi boyunca yine Ek 1’ de seçtiğim hakları kullanacağımı,
Tarifenin devam ettiği süre boyunca, Ek 1’de seçtiğim tarife seçeneği karşılığı gelen, aylık paket bedelinin
faturama yansıtılacağını ve tarafıma gönderilecek faturalar uyarınca ödeyebileceğimi,
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,
10 Numara tarife Cihaz kampanyalarından herhangi birine üye olmak istemem durumunda, kampanya
kapsamında kullanmayı taahhüt ettiğim paketi, 24 (yirmidört)/12 (Oniki) ay boyunca kullanacağımı, buna bağlı
olarak Ek te belirtilen marka/model cihazı herhangi bir bedel ödemeden alacağımı, Taahütün devam ettiği
süre boyunca, Ek 1’de seçtiğim tarife seçeneği karşılığı gelen, aylık paket bedelinin yanısıra, yine seçtiğim
cihaz seçeneği karşılığı gelen bedelin, faturama yansıtılacağını ve tarafıma gönderilecek faturalar uyarınca
ödeyebileceğimi,
Kampanya kapsamına dahil edeceğim, adıma kayıtlı hattın, 3G altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerden
faydalandırılmasına onay verdiğimi ve iş bu taahhütname kapsamında 3G internet paketlerini 3G uyumlu.
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,
Mezkur kampanya doğrultusunda almış olduğum 1 (bir) adet Ek 1’de belirtilen marka GSM telefonun
kutusunda ve/veya açılmamış ve/veya paketinde ve/veya yırtılmamış ve/veya hasar görmemiş bir halde
ve/veya birtamam ve hasarsız olarak tarafıma teslim edildiğini,
Paket kapsamında belirlenmiş olan internet kullanım miktarının aşılması durumunda, aşılan kullanım miktarı
standart aşım ücreti üzerinden ücretlendirileceğini,
İlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil olmadığını ve içerik ücretlerinin ayrıca
ücretlendirileceğini;
Paket kapsamında belirlenmiş olan Ses ve SMS kullanım miktarının aşılması durumunda, aşılan kullanım
miktarının, standart tarife ile ücretlendirileceğini,
Kendi pakettini yarat seçeneğinden yararlanmam durumunda 12 aylık taahhüt bitimi ile taahhüt devamlılığı
yapmamam durumunda Akıllı fatura özelliği devreye gireceğini bildiğimi ve iptal talebinde bulunana kadar
pakettin otomatik olarak yenileneceğini bildiğimi,
Akıllı faturalama özelliği devrede olması durumunda kullanım hakkım kadar sistem tarafından paket
açılacağını ve açılan her pakettin ücretinin yansıyacağını
Akıllı faturalama özelliğini kullanmam durumunda her 100 Dakika, 100 SMS ve 1 GB aşımlarını ayrı ayrı
hesaplanacak ve her aşımlarda kullanım hakları yenilecektir.
Akıllı Fatura tarifesinden yararlanmam durumunda paket bedeli olaral 10 TL ek olarak yansıyacağını bildiğimi ,
Bireysel müşteri numarasına bağlı en fazla 1 abonelik (GSM numarası) ile kampanyadan yararlanabileceğini;
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16. 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,
17. Dönem içinde kullanılmayan hakların bir sonraki aya devretmeyeceğini,
18. VMOL herhangi bir zaman işbu kampanyada değişiklik yapma ve/veya sonlandırma hakkını saklı
bulundurduğunu, Paket kapsamında yapılacak ücret değişikliği için tarafıma SMS yolu ile bilgilendirme
yapacağını ,
19. Hattımın aktivasyon tarihinden 7 gün sonra paket seçmem durumunda ise seçtiğim paket bedeli ile birlikte
Hoşgeldin paket bedelinin faturama tamamının yansıtılacağını bildiğimi ve kabul ettiğimi, ancak bir sonraki
fatura döneminde sadece seçmiş olduğum paket bedelinin yansıtılacağını ve aynı zamanda Hoşgeldin Paket
bedelinin yasıtılmayacağını bildiğimi ve kabul ettiğimi, Başlangıç paketlerinin içeriği ve ücreti VMOL tarafından
usulune uygun olarak belirlenecektir.
20. Abonelik süresi boyunca kullandığım veya kullanacağım herhangi bir tarife/paket yada kampanya yı iptal
etmem durumunda ve/veya ,yerine herhangi bir paket ya da tarife almadığım durumlarda Hoşgeldin Paket
ücreti nin otomatik olarak devreye alınacağını paket bedelinin faturama yansıtılacağını bildiğimi ve kabul
ettiğimi,
21. 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 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 durumunda Cihazın cezai
şartın;Cihaz taksit bedeli kalan ay ücretinin tamamının , Cihaz için ekte belirtilen bedelin tamamı olduğunu
Taahhüt verilen Tarife bedelinin ; Kullanılan ayların paket bedelinin zarar ziyan olarak faturama
yansıtılacağını ve/veya nakden ödeyeceğimi,
22. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini, 12 (oniki)/24 (yirmidört) 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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TOPLAM:________

*Kendi Pakettini yarat min 50 TL lik paket seçilmesi gerekmektedir.

2

Telsim

KKTC TELSİM 10 NUMARA TARİFE TAAHHÜTNAMESİ

R
İ
T

K
E

N
R

Ö

*SMS kullanımı olması durumunda her 100 SMS için ücretlendirme yansıtılacaktır.
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Abone Adı, Soyadı : ................................................
Abone Tebligat Adresi

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

Cihaz Marka
IMEI No

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

Abone İmza
Adı-Soyadı
İmza
:

:

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

Model: ..........................................
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