TEKNOSA MOBİL DATA TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ VE CİHAZ KREDİSİ
TAHSİLATINA ARACILIK ÖZEL ŞARTLARI
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“İŞLETMECİ”) Teknosa Mobil Data Tarifelerinden
(“Tarife”) aşağıda belirtildiği şekilde taahhüt vermek suretiyle (“Kampanya”) işbu
Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı,
GENEL ŞARTLAR;
1- Kampanya’dan faydalanmak için tarifemin Özel Şartlar’da yer alan tablodaki Kademeli
Tarifelerden biri (“Tarife”) olması gerektiğini, Kampanya’ya başvurduğum tarihte
halihazırda Tarifeler’den başka bir tarifeye kayıtlı olmam durumunda işbu
Kampanya’ya başvurumun aynı zamanda mevcut tarifemin aşağıda belirttiğim
Tarife olarak değiştirilmesini talep ettiğim anlamına geldiğini, işbu
Taahhütname’nin Ek'inde numarası belirtilen hattımı Tarife ile aşağıda belirtilen
şartlar kapsamında 12 fatura dönemi boyunca (“Taahhüt Süresi”) faturalı sistem
kapsamında kullanacağımı;
2- Hattın yalnızca data iletişimine açık olduğunu, bu nedenle Tarife kapsamında
kullanımıma tahsis edilmiş olan Teknosa Mobil hattını sadece veri iletişimi ve SMS
gönderimi için kullanabileceğimi ve söz konusu hat için tercih edeceğim tarifenin de ses
iletişimine ve MMS hizmetine kapalı olacağını,
3- Tarife kapsamındaki internet kullanım haklarının Taahhütname konusu hatta Taahhütname
imza tarihinden itibaren tanımlanacağını, tanımlamanın yapıldığına ilişkin İŞLETMECİ
tarafından hattıma bildirim SMS’i gönderileceğini ve bu Taahhütname’de yer alan
GPRS ile ilgili tarafıma tanınan hakların bu tanımlamadan sonra kullanılabileceğini,
4- Tarife kademeli yapıda olup, ilk kademe internet kullanımının tamamlanmasından
sonra;
- Kademeli 2 GB Tarifesi için her biri 1GB’lık paketlerin en fazla 8 defa olmak üzere
otomatik olarak yükleneceğini,
- Kademeli 5GB Tarifesi için her 1 GB’lık paketlerin en fazla 5 defa otomatik olarak
yükleneceğini,
- Her 1GB yüklemenin 8TL (sekiz Türk Lirası) olarak ücretlendireceğini, ve SMS ile
bilgilendirme yapılacağını,
5- Aynı fatura dönemi içinde internet kullanımımın 10 GB’a ulaşıldığında bağlantı hızımın
1 Kbps'ye düşürüleceğini, internet kullanım hakkından ancak faturalı hatlar için İŞLETMECİ
ile imzalamış olduğum abonelik sözleşmesi hükümleri dahilinde ve Taahhüt Süresi’nce
yararlanabileceğimi,
6- Taahhüt Süresi sonunda tarife değişikliği talebimi İŞLETMECİ’ye bildirmemem halinde
www.teknosamobil.com websitesinde yer alan güncel tarife bedelleri ve ek paket bedelleri
üzerinden ücretlendirilmeye devam edeceğimi ve Taahhüt Süresi sonrasında Tarife’yi iptal
etme imkanım olduğunu bildiğimi;
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7- İlk fatura dönemindeki internet kullanımından doğan ücretlendirmenin, 15 günden az
kullanım yapıldığı takdirde Tarife’nin aylık paket ücretinin 30 (otuz) güne bölünmesi
suretiyle hesaplanan günlük ücret x paketi ilk fatura dönemi kullandığım gün sayısı
şeklinde hesaplandığını ve ilk fatura dönemindeki kullanımım için bu tutarı
ödeyeceğimi, ilk fatura döneminde 15 günden fazla kullanmam halinde ve daha sonraki
fatura dönemlerinde aylık paket ücreti ile ücretlendirileceğimi ve paket kapsamındaki
GPRS-EDGE-3N
kullanım
hakkından
bulunduğum
fatura
döneminde
yararlanabileceğimi,
8- İşbu Taahhütname kapsamında Tarife’den yararlanan EK-1’de belirtilen hattımı
Taahhüt Süresince faturalı sistemde ve seçtiğim Tarife kapsamında işbu
Taahhütname’ye uygun şekilde açık tutmayı taahhüt ettiğimi, ilgili hattı kapatmak, ilgili
mevzuat ve / veya abonelik sözleşmesi uyarınca kapatılmasına neden olmak, başka
kişi ya da kuruluşlara devretmek, faturalı sistemden faturasız sisteme geçirmek, başka
bir operatöre taşımak, söz konusu hatta tanımlı Tarife’mi iptal ettirmek veya
değiştirmek halleri dahil olmak üzere işbu Taahhütname’de yer alan yükümlülüklerime
uymamam durumunda, seçmiş olduğum Tarife’ye ilişkin cayma bedelinin; işbu
Taahhütname’de yer alan hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan
tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında
tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık Tarife ücretlerinin
toplamlarının kıyas edilerek düşük olanının faturama yansıtılacağını ve söz konusu
tutarları ödeyeceğimi,
9- Tarife kapsamında SMS kullanımlarımın 45 Kuruş/adet olarak ücretlendirileceğini,
İşletmeci’nin tarife aşım ücretlerinde değişiklik yapma hakkının saklı olup, güncel aşım
ücretlerine www.teknosamobil.com adresinden ulaşılabileceğimi bildiğimi,
10- Yurtdışı dolaşım GPRS kullanımı bedellerinin EK-1’de ayrıntıları verilmiş aylık internet
kullanımına dahil olmadığını,
11- Tarife kapsamındaki internet paketlerinin Tarife’ye dahil olduğuma dair gelen SMS
tarihi itibariyle aktif olacağını, bahsi geçen SMS öncesindeki kullanımlarımın
halihazırda yararlanmakta olduğum tarife üzerinden ücretlendirileceğini,
12- Tarife kapsamında sunulan internet kullanım hakkımın hem internet APN hem de WAP APN
yönlerine açık olduğunu,
13- Bir fatura dönemi içerisindeki data kullanım miktarının Tarife kapsamında sunulan data
kullanım hakkı miktarına ulaşmaması durumunda, o fatura dönemine ait kalan kullanım
haklarımın bir sonraki fatura dönemine devretmeyeceğini,
14- İşbu Taahhütnamede yer alan yükümlülüklerimden herhangi birini ihlalim halinde
adıma tahsis edilen hattın, ihlal tarihinden itibaren abonelik sözleşmesinde yer alan
usul uyarınca İŞLETMECİ tarafından kullanılmaya kapatılma hakkının bulunduğunu,
15- Kredi vade süresi boyunca ING BANK A.Ş. (“BANKA”) ödemem gereken cihaz
kredi taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında “Vergiye Tabi Olmayan Ücretler”
kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu bedelleri faturalar aracılığıyla
ödeyeceğimi, İŞLETMECİ veya BANKA harici herhangi bir kişi veya kuruma kredi taksit
bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde
İŞLETMECİ’nin sorumlu olmayacağını ve İŞLETMECİ’den herhangi bir bedel talep
etmeyeceğimi,
16- İŞLETMECİ’nin sadece tahsilata aracılık hizmetleri ile ilgili işlemlerden sorumlu olduğunu,
bu işlemlerin dışındaki işlemlerden kaynaklanan taleplerimi sadece işlemin asıl sahibi olan
tarafa yöneltebileceğimi ve İŞLETMECİ’den herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
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17- Kampanyadan faydalanmak için Teknosa Mobil Tarifelerine kayıtlı TCKN ile kredi
başvurusunda bulunduğum TCKN'nin aynı olması gerektiğini, aksi takdirde
kampanyadan yararlanamayacağımı, yararlanmış olsam dahi kampanyanın iptal
edileceğini,
18- 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği;
faturamda belirtilen KDV matrahı üzerinden %25 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 damga vergisi ve her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu
olduğumu ve bu vergilerin faturalarıma yansıtılmak suretiyle İŞLETMECİ tarafından
Maliye Bakanlığı’na ödeneceğini, hattımı kullanmamam veya tekrar kullanmak üzere
kapatmam halinde tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve benzeri yükümlülüklerin
faturama yansıtılacağını;
Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi bildiğimi ve tüm bunları kabul ettiğimi, ……………. tarihinde
imzaladığım işbu Taahütname’nin 1 asıl nüshanın İŞLETMECİ’de kaldığını, bir örneğini elden
teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
EK : Özel Şartlar

Tarih:
İsim:

İmza:
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ÖZEL ŞARTLAR
Teknosa Mobil Data Tarifelerine kaydedilecek numara;

…………………………………….

Seçtiğim Tarife /Taahhüt Süresi
Kademeli 2GB Tarifesi – 12 Ay Taahhütlü
Kademeli 5GB Tarifesi – 12 Ay Taahhütlü
Tarife İsmi

Taahhüt süresi

Taahhütlü Tarife
Ücreti

Taahhütsüz Tarife
Ücreti

Kademeli 2GB Data Tarifesi

12 fatura dönemi

19 TL

23 TL

Kademeli 5GB Data Tarifesi

12 fatura dönemi

24 TL

30 TL

1. Tarifeniz kapsamındaki internetinizin ilk kademesi bittiğinde, 10 GB’a kadar otomatik
olarak her 1GB kullanımınız 8 TL (KDV ve ÖİV Dahil) olarak ücretlendirilir.10 GB
kullanıma ulaştığınızda, internet kullanım hızınız 1kbps’a düşürülür ve
ücretlendirilmez.
2. İlk cihaz kredi taksit bedeli ikinci fatura döneminden itibaren Abone’nin faturasına
yansıtılacaktır.
3. Bedelin geç ödenmesi durumunda çıkacak olan kredi taksit gecikme faizi bir sonraki
dönem faturasına yansıtılır.
4. Abone’nin hattını başka bir operatöre taşıması, Teknosa Mobil dışında bir AVEA
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
Teknosa Mobil müşteri hizmetlerinden, online işlemler merkezimizden, banka şubeleri,
ATM veya internet bankacılığı aracılığıyla ödeyebilecektir.
8. İşbu Taahhütname Teknosa Mobil Abonelik Sözleşmesi eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
9. Kredi taksit vadesi boyunca abone hattının aktif olup olmadığı, Teknosa Mobil’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

:

T.C. Kimlik No

:

İmza:
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