TEKNOSACELL TARİFE TAAHHÜTNAMESİ VE CİHAZ KREDİSİ TAHSİLATINA
ARACILIK ÖZEL ŞARTLARI 2018
TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ’nin (“İŞLETMECİ”) TEKNOSACELL Tarifelerinden işbu
Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen katılım koşullarını sağlayan bireysel
Aboneler (“Abone”) işbu Taahhütname’ de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında
yararlanabilecektir.
GENEL ŞARTLAR;
1. Abone’nin Kampanya’dan faydalanabilmesi için Özel Şartlar’da tablo halinde yer alan
TEKNOSACELL Tarifelerinden birine (“Tarife”) Abone olması gerekmektedir.
Kampanya’ya başvurduğu tarihte halihazırda Özel Şartlar’da tablo halinde yer alan
Tarifeler’den başka bir tarifeye kayıtlı olan Aboneler’in işbu Kampanya’ya başvuru talebi
aynı zamanda mevcut tarifesinin Özel Şartlarda işaretlediği Tarife olarak değiştirilmesi
talebi anlamına gelecektir.
2. Abone tarafından Özel Şartlarda işaretlediği tabloda özellikleri belirtilen tarifelerden birinin
seçilerek İşbu Taahhütname’nin imzalanmasını müteakip ilk faturalama tarihi
itibarıyla Abone’nin tercihine bağlı olarak 12 (oniki) veya 24 (yirmidört) aylık fatura
dönemi (“Taahhüt Süresi”) boyunca abone olma taahhüdünde bulunması ve bu
taahhüdüne uygun davranması koşuluyla Abone’ye Taahhüt Süresi boyunca tarife
ücretleri üzerinden 10.-TL. (On Türk Lirası) indirim sağlanacaktır.
3. Abone’nin Taahhüt Süresi tamamen dolmadan önce; İşbu Taahhütname konusu
hattını kapatması, faturasız bir tarifeye geçmesi, Abonelik sözleşmesini tek taraflı
ve haksız olarak feshetmesi ve/veya başka bir operatöre taşıması, Taahhüt Süresini
iptal etmesi veya değiştirmesi, Teknosacell faturalı tarifeleri hariç başka bir tarifeye
geçiş yapması, hattını başkasına devretmesi ve/veya hattının İŞLETMECİ
tarafından ilgili mevzuat ya da Abonelik sözleşmesi hükümleri uyarınca iptal
edilmesine/kapatılmasına neden olması, halinde; Abone Kampanya Faydasından
yararlanamayacak ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları
Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 5 inci fıkrası (“Mevzuat Hükmü”) uyarınca;
Taahhütname’nin
Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde
aykırılığın oluştuğu döneme kadar Kampanya kapsamında sağlanan indirimlerin
toplamı (“Sağlanan Fayda”) ile Abone’nin kalan Taahhüt Süresi boyunca ödemeyi
taahhüt ettiği indirimli aylık paket ücretleri toplamından (“Kalan Aylar Faydası”)
hangisi düşükse o bedel İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Abone’ den tahsil
edilecektir.
4. KKTC dahil yurtdışına, bilgi ve danışma numaralarına, özel servis numaralarına ve
tüm katma değerli hizmet sunulan numaralara doğru yapılacak aramalar, faks, veri,
WAP aramaları, görüntülü aramalar www. teknosacell.com internet sitesinde
belirtilen güncel fiyatlar üzerinden ayrıca ücretlendirilecektir.
5. İŞLETMECİ’nin TEKNOSACELL Tarifelerinin tüm mali ve sair koşullarını, mevzuata
uygun olarak önceden duyurmak kaydıyla ve Abone aleyhine olmayacak şekilde
değiştirebilme hakkı saklıdır.
6. Abone’ nin Cihaz Faydasından yararlanmayı talep etmesi halinde Kredi vade süresi
boyunca İŞLETMECİ İle ING BANK A.Ş. (“BANKA”) arasında yapılan anlaşma
gereğince İŞLETMECİ Cihaz teminine aracılık yapacaktır. Bu kapsamda Abone’ nin
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ödemesi gereken cihaz kredi taksit bedelleri Abone’ nin hattına ait hizmet
faturasında “Vergiye Tabi Olmayan Ücretler” kapsamında ayrı bir kalem olarak
gösterilecek ve Abone bu bedelleri faturalar aracılığıyla ödeyecektir. Abone’nin
İŞLETMECİ veya BANKA harici herhangi bir kişi veya kuruma kredi taksit bedeli ile
ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ödeme yapılması halinde
İŞLETMECİ sorumlu olmayacak ve İŞLETMECİ’ den herhangi bir bedel talep
edilemeyecektir.
7. Kampanya kapsamında İŞLETMECİ sadece tahsilata aracılık hizmetleri ile ilgili
işlemlerden sorumlu olup, Abone bu işlemlerin dışındaki işlemlerden kaynaklanan
taleplerini sadece işlemin asıl sahibi olan tarafa yöneltebilecek ve İŞLETMECİ’den
herhangi bir bedel talep edemeyecektir.
8. Kampanyadan faydalanmak için TEKNOSACELL Tarifelerine kayıtlı TCKN ile kredi
başvurusunda bulunulan TCKN'nin aynı olması gerekmektedir. Aksi takdirde
Abone kampanyadan yararlanamayacak, yararlanmış olsa dahi kampanya katılımı
iptal edilecektir.
9. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği;
Abone’nin faturasında belirtilen KDV matrahı üzerinden %7,5 oranında Özel İletişim
Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz kullanım ücreti ile bir kereye mahsus
ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
ruhsat ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu
hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden
Abone sorumludur. Bu vergiler Abone’nin hizmet faturasına yansıtılmak suretiyle
İŞLETMECİ tarafından Maliye Bakanlığı’na ödenecektir. Abone’nin hattını
kullanmaması veya tekrar kullanmak üzere kapatması halinde tahakkuk edecek tüm
vergi, ücret ve benzeri yükümlülükler Abone’nin hizmet faturasına ayrıca yansıtılacaktır.
10. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi bir nüshası İŞLETMECİ’de
kalacak; diğer nüshası Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
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ÖZEL ŞARTLAR
TEKNOSACELL Tarifelerine kaydedilecek numara; …………………………………….
Tarife /Taahhüt Süresi Seçimi
TERCİH ETTİĞİNİZ TARİFE VE TAAHÜT SÜRESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLODAN
SEÇİM YAPINIZ.

TARİFE
Tercih
Edilen
Tarife

Tarife İsmi
Tarife İçeriği

Tekno Avantaj

1000 DK +
1000 SMS +
4GB

Tekno Turuncu
Plus

1000 DK +
1000 SMS +
6GB

Tekno Super

1000 DK +
1000 SMS +
10GB

Tekno Extra

Tekno Mega

1000 DK +
1000 SMS +
15GB

1000 DK +
1000 SMS +
25GB

PAKETLERİ

Ücretsiz
WhatsApp
Kotası*

Taahhüt
Süresi

Yurt içi
1GB
Kotalı,

12 fatura
dönemi

Yurt dışı
50MB
Yurt içi
1GB
Kotalı,

24 fatura
dönemi

Yurt dışı
50MB
Yurt içi
1GB
Kotalı,

24 fatura
dönemi

Yurt dışı
50MB
Yurt içi
1GB
Kotalı,

24 fatura
dönemi

Yurt dışı
50MB
Yurt içi
1GB
Kotalı,

24 fatura
dönemi

Yurt dışı
50MB

24 fatura
dönemi

12 fatura
dönemi

12 fatura
dönemi

12 fatura
dönemi

12 fatura
dönemi

Taahhütlü
Tarife
Ücreti

Taahhütsüz
Tarife
Ücreti

Sağlanan
İndirim
Tutarı

29 TL

39 TL

10 TL

39 TL

49 TL

10 TL

49 TL

59 TL

10 TL

69 TL

79 TL

10 TL

89 TL

99 TL

10 TL

*Tarifelerde sunulan yurt içi WhatsApp kullanımları, ücretsiz kullanım hakkı olan 1024
MB’a ulaştığında bağlantı hızı içinde bulunulan geçerlilik süresi sonuna dek 128 Kbps’a
düşürülecek, fatura dönemi sonuna kadar belirtilen hızla ücretsiz kullanıma devam
edilecektir. Yurtdışı WhatsApp 50 MB ücretsiz kullanım hakkının ise sona ermesi
akabinde ilgili uygulama üzerinden yapılacak kullanımlar için yurt dışında geçerli mevcut
tarife/paketleri üzerinden ücretlendirme geçerli olacaktır.
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1. Fiyatlara KDV ve ÖİV Dahildir. Tarife içerisindeki her yöne dakikaların ücretlendirme
periyodu 6 sn.dir.
2. Tarife içeriğindeki kullanım haklarının aşılması halinde 45 kr/dk., 40,75 kr/SMS
olarak ücretlendirilecek, internet erişimi sonlanacak ve aşım ücreti alınmayacaktır.
İşletmeci’nin tarife aşım ücretlerinde değişiklik yapma hakkı saklı olup, güncel
aşım ücretlerine www.teknosacell.com adresinden ulaşılabilecektir.
3. Bedelin geç ödenmesi durumunda çıkacak olan kredi taksit gecikme faizi bir sonraki
dönem faturasına yansıtılır.
4. Abone’nin hattını başka bir operatöre taşıması, TEKNOSACELL dışında bir TT Mobil
tarifesine geçmesi, fatura ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya aboneliğinin
herhangi bir sebeple iptal olması durumunda, kalan kredi taksitleri BANKA’nın ödeme
kanalları üzerinden tahsil edilecektir.
5. Abonenin hattına ilişkin borcunu son ödeme tarihini takiben 45 gün içerisinde
ödememesi halinde kalan kredi taksitleri ve tahsil edilmemiş muaccel kredi borçları
BANKA’nın ödeme kanalları üzerinden tahsil edilecektir.
6. Abone tarafından alınan cihazın değişimi veya iadesinde, kredi ödeme planı ve ilgili
fatura ödeme tutarları BANKA tarafından bildirilen şekilde güncellenecektir.
7. Abone hattına ait faturasını, Teknosa mağazalarından, 0 850 222 55 99 numaralı
TEKNOSACELL müşteri hizmetlerinden, online işlemler merkezimizden, banka şubeleri,
ATM veya internet bankacılığı aracılığıyla ödeyebilecektir.
8. İşbu Taahhütname TEKNOSACELL Abonelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir
parçasıdır.
9. Kredi taksit vadesi boyunca abone hattının aktif olup olmadığı, TEKNOSACELL’de
aktivasyon sağlandığı işlem türü, hat iptali, numara taşıma ve numara değişiklik işlemleri,
taahhüt durumu, hattın tanımlı olduğu tarife bilgisi, kapatılan fatura/kredi bedelleri, tahsilat
tarihi, kredi ödeme tutarı, fatura numarası, (varsa) kredi gecikme tutarı ve bildirim tarihi de
dahil olmak üzere abone hat işlemleri ve cihaz kredi bedeli ile ilgili her türlü bilgi Teknosa,
BANKA ve İŞLETMECİ arasında paylaşılacaktır.

İsim
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TEKNOSA ANINDA İNDİRİM ÇEKİ KAMPANYASI 2018

1. TEKNOSACELL Aboneleri’nin TEKNOSACELL Tarifeleri’ ne taahhüt vermeleri halinde, İşbu
Kampanya kapsamında tarife taahhüdüne karşılık verilen faydalardan bağımsız olarak
Abonelere Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş tarafından Teknosa Anında İndirim Çeki (“ Anında İndirim
Çeki”)ücretsiz olarak verilecektir.
2. İşbu Anında İndirim çeki, mobil hizmet kapsamı dışında yalnızca Teknosa mağazalarında
sadece TCKN bazında ve aşağıdaki kurallar çerçevesinde kullanılabilecektir.
3. Aboneler her hat için Anında İndirim Çekinden bir defaya mahsus yararlanabilir. İndirim çeki
bölünemez, birden fazla alışveriş kapsamında kullanılanmaz. Buna göre Anında İndirim
Çekinden yararlanmış kişiler (Abonelerin katıldıkları tarifelerdeki çek tutarları arasında bir fark
olsa dahi) işbu kampanya kapsamında verilecek Anında İndirim Çeki’nden tekrar
yararlanamaz.
4. Yapılacak kontroller sonrasında Abonenin Kampanya şartlarını sağlamıyor olduğunun tespit
edilmesi veya TEKNOSACELL TARİFE ve TEKNOSA ANINDA İNDİRİM ÇEKİ KAMPANYASI
2018 kapsamında taahhüdün ihlal edilmesi halinde anında İndirim Çeki tutarının tamamı,
kullanılmış olması durumunda, İşletmeci veya temsilcisi olduğu Ödeme Kuruluşu tarafından
Abone’nin TEKNOSACELL faturasına yansıtılmak suretiyle tahsil edilerek Teknosa’ya
ödenecektir.
5. TEKNOSACELL TARİFE ve TEKNOSA ANINDA İNDİRİM ÇEKİ KAMPANYASI 2018
kapsamında taahhüdün ihlal edilmesi halinde, İşletmeci’nin temsilcisi olduğu Ödeme
Kuruluşu’nun http://teknosacell.com/flks internet sitesinde yer alan Çerçeve Ödeme Hizmetleri
Sözleşmesi* hükümleri Abone açısından geçerli olacak ve bu kapsamda İndirim Çeki bedeli
TEKNOSACELL faturasına yansıtılması suretiyle söz konusu Ödeme Kuruluşu tarafından
tahsil edilerek Teknosa’ya ödenecektir (*Çerçeve Ödeme Sözleşmesi’nin herhangi bir
hükmünün yetkili idari veya adli merciler tarafından haksız genel işlem şartı olarak
nitelendirilmesi durumunda, söz konusu hüküm Abone’ye uygulanmaz.)
6. Anında İndirim Çeki Kodu, Kodun iletilmesinden sonra 3 ay boyunca Teknosa Mağazalarında
kullanılabilecektir. 3 aylık süre içerisinde kullanılmayan İndirim çeki kodu geçerliliğini
yitirecektir.
7. Anında İndirim Çeki Kodu Sadece tek fatura ile yapılan alışverişlerde kullanılabilir. Anında
İndirim çeki karşılığında nakit ödeme yapılmaz.
8. Anında İndirim Çeki Kodu bölünerek farklı alışverişlerde kullanılamaz. Aynı Anında İndirim çeki
sadece bir siparişte kullanılabilir. Bir alışverişte en fazla 3 (üç)Anında İndirim çeki kullanılabilir.
9. Anında İndirim çeki tutarına KDV dahildir.
10. Anında İndirim Çeki Kodunun kullanımı için tek faturadaki Teknosa toplam alışveriş tutarının
kullanılmak istenilen toplam Anında İndirim çeki tutarı kadarolması gerekmektedir.
11. Anında İndirim çekinin saklanması ve güvenli bir yerde tutulması gerekmektedir. Anında İndirim
çekinin 3. Kişiler tarafından kullanılması halinde Teknosa’nın veya İŞLETMECİ’nın herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır.
12. Bir abone 1 yılda en fazla 3 TEKNOSACELL Anında İndirim Çeki kazanabilir. Yeni hat
aktivasyonu ile Anında İndirim Çeki kazanma hakkı 1 adet ile sınırlıdır.
13. Anında İndirim Çeki Kodu ile Teknosa Mağazasın’dan satın alınan ürün iadesinde Anında
İndirim çeki kodu da iade edilebilir.
14. Tekno Turuncu Plus, Tekno Super, Tekno Extra ve Tekno Mega Tarifeleri için 24 ay taahhüt
verip taahhüt verilen süre kadar fatura dönemi içerisinde tarifesini Teknosacell Gümüş 3GB,
Teknosacell Gümüş 5GB , Teknosacell Gümüş 8GB , Teknosacell Gümüş 15GB, Teknosacell
Pırlanta 3GB, Teknosacell Pırlanta 5GB, Teknosacell Pırlanta 8GB, Teknosacell Pırlanta 15GB
Tarifeleri dışında daha düşük sabit ücretli bir tarifeyle değiştirmesi, Tekno Turuncu Plus, Tekno
Super,Tekno Extra,Tekno Mega, Teknosacell Gümüş 3GB, Teknosacell Gümüş 5GB ,
Teknosacell Gümüş 8GB , Teknosacell Gümüş 15GB, Teknosacell Pırlanta 3GB,
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Teknosacell Pırlanta 5GB, Teknosacell Pırlanta 8GB, Teknosacell Pırlanta 15GB tarifeleri
haricinde bir tarifeye geçiş yapan abonelere Teknosa indirim çeki kaynaklı cayma bedeli
yansıtılacaktır. Ayrıca taahhüt süresi içerisinde hat iptali yapmaları, hattın iptal edilmesine
sebebiyet vermeleri, numaralarını diğer operatörlere taşımaları, devretmeleri, bir T.C. kimlik
numarası ile bir yıl içinde 3' ten fazla İndirim çeki şifresi almaları, Taahhüt İhlali olarak
değerlendirilecek ve Teknosacell Tarife Taahhütnamesi’nin 3.Maddesi uygulama alanı
bulacaktır.

Tarife İsmi

Taahhüt süresi

Anında İndirim Çeki

Tekno Avantaj Tarifesi

24 fatura dönemi

Yok

Tekno Turuncu Plus

24 fatura dönemi

25 TL

Tekno Super Tarifesi

24 fatura dönemi

75 TL

Tekno Extra Tarifesi

24 fatura dönemi

150 TL

Tekno Mega Tarifesi

24 fatura dönemi

150 TL

Yukarıda belirtilen Teknosacell Tarife Taahhütnamesi ve Teknosacell İndirim çeki
Kampanyası koşullarını okuduğumu, kabul ettiğimi belirtilen şartlar kapsamında
Teknosacell Tarifesinden ve Teknosacell İndirim çeki Kampanyası’ndan yararlanmak
istediğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu Taahhütname’nin bir nüshasını elden teslim aldım.
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