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Aylık 50 TL Paketi Cihaz Kampanyası Kredi Kartı Bilgileri Beyan Formu 

1- Aylık 50 TL Paketi Cihaz Kampanyası’na (“Kampanya”) …………… no’lu hattın (“Hat”) dahil 
olduğunu,  

2- Kampanya kapsamında teslim alınan Nokia Lumia 820 marka/modelde cihazın (“Cihaz”) KDV 
dahil aylık 76 TL’lik bedelinin ve Hat’ta tanımlanacak aylık 50 TL’lik paketin (“Paket”) KDV, 
ÖİV dahil 10 TL’lik bedelinin işbu Aylık 50 TL Paketi Cihaz Kampanyası Kredi Kartı Bilgileri 
Beyan Formunun (“Form”) imzalanmasını takip eden ilk kredi kartı ekstre tarihinden itibaren 
12 ay süresince şahsıma ait kredi kartına yansıtılacağını,   

3- Kampanya kapsamında Hatta tanımlanacak olan Aylık 50 TL’lik Paketin işbu Formun imza 
tarihinden itibaren 12 (oniki) ay süresince (“Taahhüt süresi”) Hatta tanımlanacağını, Kampanya 
kapsamında Hatta tanımlanacak olan Pakette yer alan 50 TL’lik yüklemenin ilgili ay içinde bitmesi 
halinde, kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin Hat’ta tanımlı güncel tarife üzerinden 
yapılacağını bildiğimi  

4- Hattın, kredi kartı limitimin toplam Cihaz bedeli için yeterli olması durumda Kampanya’dan 
yararlanabileceğini, işbu Formun akdedilmiş olmasına rağmen kredi kartımdan çekim yapılarak 
limitimin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda işbu Formun akdedilmiş olması halinde dahi 
kendiliğinden geçersiz hale geleceğini ve Hattın Kampanya’dan derhal çıkarılacağını, 

5- Kampanya kapsamında bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura keseceğini ve fakat söz 
konusu fatura karşılığında bayiye herhangi bir nakit ödeme yapmayacağımı, bayiye herhangi bir 
şekilde ödeme yapmış olmam durumunda bu hususta TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğu 
olmadığını ve bu kapsamda TURKCELL’den iade ve benzeri taleplerde bulunmayacağımı, 

6- Kampanya kapsamında almaya hak kazanılan Cihazın, kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış, 
kullanılmamış ve/veya hasar görmemiş halde, tam, kusursuz ve hasarsız olarak teslim alındığını, 

7- İşbu Kampanya kapsamında teslim alınan Cihazın çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi vs. 
durumlarında da Kampanya kapsamındaki yükümlülüklerimin aynen devam edeceğini, 

8- Taahhüt süresi boyunca, Hat sahibinin Hatta ait abonelik sözleşmesini, Hattın 3. kişiye devri, 
başka bir operatöre taşınması ve sair bir sebeple feshetmesi; Hattın geçici veya kesin olarak 
görüşmeye kapatılması talebinde bulunması; TURKCELL tarafından, Hat sahibinin adına 
kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri veya Kampanya hükümleri uyarınca 
Kampanya kapsamındaki Hattın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya 
abonelik sözleşmesinin feshine sebep olması; Hattın kurumsal veya faturalı hatta 
geçirilmesi; başka bir hat ile değiştirme talebinde bulunulması; Taahhüt süresi sona 
ermeden Kampanyadan ayrılmak istemesi, Kampanya katılımı için verilen bilgi ve belgelerin 
eksik/sahte olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının tespiti ve/veya 
Kampanyanın suistimal edilmesi durumunda, söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten 
itibaren Taahhüt süresi bitimine kadar ödemem gereken Cihaz bedelinin her halükarda kredi 
kartıma yansıtılmaya devam edeceğini, bu durumda söz konusu tutarları eksiksiz olarak 
ödeyeceğimi, bununla birlikte Aylık 50 TL’lik Paketin Hatta tanımlandığı tarihten söz konusu 
aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar Turkcell tarafından sağlanan KDV, ÖİV dahil 10 TL’lik 
aylık indirim bedelleri toplamının veya eğer bu tutara göre daha lehime olacaksa söz konusu 
aykırılığın gerçekleştiği tarihten Taahhüt süresi bitimine kadar Turkcell’e ödemem gereken 
aylık 50 TL’lik Paket kullanımına ilişkin KDV, ÖİV dahil aylık 10 TL bedelleri toplamının kredi 
kartıma bir kerede yansıtılacağını, 

9- Kampanya kapsamındaki aylık 50 TL’lik Paketin kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu 
bildiğimi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumu, 

http://www.turkcell.com.tr/
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10- 1 (bir) asıl olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, imzalı aslının bir fotokopisi (tarafların 
ıslak imzasını içermeyen) tarafımda kalacak olan işbu Taahhütnamenin imzasından doğacak 
mali yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını,  
 
kabul, beyan ve taahhüt ederim.  
 

 

Hat sahibi TCKN:……………. 

 

Kredi Kartı Sahibi bilgileri :  

 

Ad Soyad  : ……..…….. 

 

TCKN  :……………. 

 

Adres  : ……..…….. 

 

İrtibat No : ……..…….. 

 

 

Kredi kartı sahibi imza : ……..…….. 


