TEKNOSACELL TEKNOBOX ve TEKNOBOX 100 GB TARİFE TAAHHÜTNAMESİ
TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ’nin (“İŞLETMECİ”) TEKNOSACELL Tarifelerinden işbu Taahhütname’de
(“Taahhütname”) belirtilen katılım koşullarını sağlayan bireysel Aboneler (“Abone”) aşağıda 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 itibariyle 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 tabloda belirtilen tutarlarda indirim yapılacaktır.
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
tarifeler 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 yasal düzenlemeler uyarınca; Taahhütnamenin
Abone tarafından imzalandığı tarihten taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan
indirimler, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den
tahsil edilecektir. Ancak aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen hizmet bedellerinin
henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar
aboneye faturalandırılacaktır.
4. İŞLETMECİ’nin TEKNOSACELL Tarifelerinin tüm mali ve sair koşullarını, mevzuata uygun olarak
önceden duyurmak kaydıyla ve Abone aleyhine olmayacak şekilde değiştirebilme hakkı saklıdır.
5. 6802 sayılıGider Vergileri Kanunu’nun 39. Maddesi gereği; Abone’nin faturasında belirtilen KDV
matrahı üzerinden %10 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, işbu Taahhütname’nin imzalanmasından doğan damga
vergisi dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden
kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden Abone sorumludur. Tahakkuk edecek tüm
vergi, ücret ve benzeri yükümlülükler ile bu yükümlülüklerde idari otoriteler tarafından yapılacak
değişiklikler önceden bilgi verilmek suretiyle Abone’nin faturasına yansıtılacaktır. 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.
İmza:

Şirket İçi

6. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi’nin bir nüshası İŞLETMECİ’de kalacak; diğer
nüshası ise Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
ÖZEL ŞARTLAR
TEKNOSACELL Tarifelerine kaydedilecek numara; …………………………………….
Tarife /Taahhüt Süresi Seçimi
TERCİH ETTİĞİNİZ TARİFE VE TAAHÜT SÜRESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLODAN SEÇİM YAPINIZ.
TERCİH
EDİLEN
TARİFE

TARİFE İSMİ

TARİFE İÇERİĞİ

Teknosacell
TeknoBox

60 GB

Teknosacell
TeknoBox
100GB

100 GB

ÜCRETSİZ
EK
WHATSAPP
FAYDA
KOTASI

-

-

-

-

TAAHHÜT
SÜRESİ

TAAHHÜTLÜ
TARİFE
ÜCRETİ/AYLIK

12 fatura
dönemi
24 fatura
dönemi
12 fatura
dönemi
24 fatura
dönemi

TAAHHÜTSÜZ
TARİFE
ÜCRETİ/AYLIK

SAĞLANAN
İNDİRİM
TUTARI/AYLIK

99

27.47
126.47 TL

99

27.47

135

33.28
168.28 TL

135

33.28

Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

Tabloda yer alan tarifeler data iletişimine açık olup, sadece veri iletişimi ve SMS gönderimi için kullanabilirler. Teknobox
Tarifesi üzerinden SMS kullanımları 46,68kr/SMS, Teknobox 100 GB Tarife üzerinden SMS kullanımları 41,656kr/SMS
olarak ücretlendirilecektir .
Kullanım haklarının aşılması halinde internet erişimi sonlanacak ve aşım ücreti alınmayacaktır.
Tabloda yer alan tarifeler data iletişimine açık olup, sadece veri iletişimi ve SMS gönderimi için
kullanabilirler. Belirtilen Tarifeler, ses iletişimine ve MMS hizmetine kapalıdır. Data hakkının
geçerlilik süresi bir fatura dönemi olup, ilgili fatura dönemi içerisinde data paketinden
kullanılmayan data miktarı bir sonraki aya devretmez. Data hakkı sadece internet apn üzerinden
yaratılan yurt içi cepten data için geçerlidir. Söz konusu data hakkı, KKTC ve yurt dışı kullanımlarını
kapsamamaktadır. İnternet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı
(Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin tarife kapsamında
sunulan internet faydası ile kullanımlarında İşletmeci’nin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Aylık data
hakkı üçüncü şahıslara transfer edilemez. Kullanım haklarının aşılması halinde internet erişimi
sonlanacak ve aşım ücreti alınmayacaktır.

Ad-Soyad:
T.C. Kimlik No

Şirket İçi

İmza:
:

TEKNOSA TEKNOBOX ANINDA İNDİRİM ÇEKİ KAMPANYASI
1. TEKNOSACELL Aboneleri’nin TEKNOSACELL TeknoBox ve Teknosacell TeknoBox 100 GB Tarifelerine’ 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 Anında İndirim Çekinden bir defaya mahsus yararlanabilir. Buna göre Anında İndirim Çekinden yararlanan
Abone’ler ( katıldıkları tarifelerdeki çek tutarları arasında bir fark olsa dahi) işbu kampanya kapsamında verilecek
Anında İndirim Çeki’nden tekrar yararlanamaz.
4. Yapılacak kontroller sonrasında Abone’nin Kampanya şartlarını sağlamıyor olduğunun tespit edilmesi veya
TEKNOSA TEKNOBOX ANINDA İNDİRİM ÇEKİ KAMPANYASI 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. Anında İndirim Çeki’nin kullanılmamış olduğu durumda ise Abone’den Anında İndirim Çek tutarına
ilişkin tahsilat yapılmayacak olup, Anında İndirim Çeki kullanıma kapatılacak ve tekrar kullanıma açılmayacaktır.
5. Abone’ye Anında İndirim Çeki’nden bağımsız olarak ayrıca sepet indirim kodu verildi ise Abone’nin TEKNOSACELL
Tarifelerinden birine Abone olma şartını sağlamıyor olduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu sepet indirim kodu
da geçerliliğini yitirecek olup, sepet indirimi uygulanmayacaktır.
6. TEKNOSACELL TEKNOBOX ve TEKNOBOX 100 GB TARİFE TAAHHÜTNAMESİ ve TEKNOSA TEKNOBOX
ANINDA İNDİRİM ÇEKİ KAMPANYASI kapsamında taahhüdün ihlal edilmesi ve Anında İndirim Çekinin kullanılmış
olması halinde, İşletmeci’nin temsilcisi olduğu Ödeme Kuruluşu’nun http://teknosacell.com/flks internet sitesinde yer
alan Çerçeve Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi* hükümleri geçerli olacak ve bu kapsamda İndirim Çeki bedeli
Abone’nin TEKNOSACELL faturasına yansıtılmak 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.)
7. Anında İndirim Çeki Kodu, kodun iletilmesinden sonra 3(üç) ay boyunca Teknosa Mağazalarında kullanılabilecektir. 3
aylık süre içerisinde kullanılmayan İndirim çeki kodu geçerliliğini yitirecektir.
8. Anında İndirim Çeki Kodu bir hat için 1(bir) defaya mahsus sağlanacaktır.
9. Anında İndirim Çeki Kodu sadece tek fatura ile yapılan alışverişlerde kullanılabilir. Anında İndirim çeki karşılığında
nakit ödeme yapılmaz.
10. Anında İndirim Çeki Kodu bölünerek farklı alışverişlerde kullanılamaz. Aynı Anında İndirim çeki sadece bir siparişte
kullanılabilir. Bir alışverişte en fazla 3 (üç) adet Anında İndirim çeki kullanılabilir.
11. Anında İndirim çeki tutarına KDV dahildir.
12. Anında İndirim Çeki Kodunun kullanımı için tek faturadaki Teknosa toplam alışveriş tutarının en az kullanılmak
istenilen toplam Anında İndirim çeki tutarı kadar olması gerekmektedir.
13. 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.
14. Bir abone 1(bir) yılda en fazla 3(üç) adet TEKNOSACELL Anında İndirim Çeki kazanabilir. Yeni hat aktivasyonu ile
Anında İndirim Çeki kazanma hakkı 1(bir) adet ile sınırlıdır.
15. Anında İndirim Çeki Kodu ile Teknosa Mağazasın’dan satın alınan ürün iadesinde Anında İndirim çeki kodu da iade
edilebilir.

İmza:

Şirket İçi

16. İşbu kampanya kapsamında TEKNOSACELL TEKNOBOX ve TEKNOBOX 100 GB TARİFE’lerinden Teknosacell faturalı
tarifeleri dışından başka bir tarifeye geçiş yapan abonelerin faturalarına Teknosa Anında İndirim Çeki’nin
kullanılması halinde, çek bedeli tutarında cayma bedeli yansıtılacaktır. Ayrıca Abone’lerin 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(üç)' ten fazla İndirim çeki şifresi almaları,
Taahhüt İhlali olarak değerlendirilecek ve 4., 5. Ve 6. Madde uygulama alanı bulacaktır.
KAMPANYA KAPSAMINDA ANINDA İNDİRİM ÇEKİ VERİLEN TARİFELER
Tarife İsmi

Taahhüt süresi

Teknosacell Teknobox
Teknosacell Teknobox 100
GB

24 fatura dönemi
24 fatura dönemi

Anında İndirim Çeki
Tutarı
200 TL
200 TL

Yukarıda belirtilen TEKNOSACELL TEKNOBOX ve TEKNOBOX 100 GB TARİFE TAAHHÜTNAMESİ ve Teknosa
Teknobox İndirim çeki Kampanyası koşullarını okuduğumu, kabul ettiğimi belirtilen şartlar kapsamında
Teknosacell Teknobox veya Teknobox 100 GB Tarifesinden ve Teknosacell Teknobox Anında İndirim çeki
Kampanyası’ndan yararlanmak istediğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu Taahhütname’nin 1(bir) nüshasını elden teslim aldım.

Ad-Soyad:
TC Kimlik Numarası:
Tarih:

Şirket İçi

İmza:

