OPSİYONEL MOBİL İNTERNET PAKETİ EKİ
İşbu Opsiyonel Mobil İnternet Paketi Eki’nin tarafımızca imzalanmış olan ….......... tarihli Kurumsal Akıllı Telefon
Kampanya Taahhütnamesi’nin (Bundan sonra kısaca “Taahhütname” olarak anılacaktır) ayrılmaz bir parçası
olduğunu ve Taahhütname ile birlikte hüküm ifade edeceğini, bu metinde düzenlenmemiş olan tüm hususlarda
Taahhütname hükümleri geçerli olacağını ve aşağıdaki koşulları kabul ettiğimizi,
1) İşbu Taahhütnamenin imza tarihi itibariyle hattımıza tanımlı herhangi bir Tarife Paketinin bulunması ve bu Tarife
Paketinin Ek-1’deki Tarife Paketi seçimimizle aynı olması durumunda; Taahhütname imza tarihinde alınan her bir
opsiyonel Mobil Internet Paketinin Taahhütnamenin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonra Taahhüt
süresince (Taahhüt Süresi ile, 24 fatura dönemi ve seçilen Mobil Internet Paketinin tanımlanmasından ilk fatura kesim
tarihine kadar geçen gün bazında sürenin toplamı kastedilmektedir.), Taahhütname imza tarihinden sonra alınan her
bir opsiyonel Mobil Internet Paketinin ise ilgili paketin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonraki kalan
Taahhüt süresince Hattımıza tanımlanacağını,
işbu Taahhütnamenin imza tarihi itibariyle hattımıza tanımlı herhangi bir Tarife Paketinin bulunması ve bu Tarife
Paketinin Ek-1’deki Tarife Paketi seçimimizle farklı olması durumunda; Taahhütname imza tarihinde alınan her bir
opsiyonel Mobil Internet Paketinin Taahhütnamenin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonraki ilk
fatura kesim tarihinden itibaren 24 fatura dönemi süresince, Taahhütname imza tarihinden sonra alınan her bir
opsiyonel Mobil Internet Paketinin ise ilgili paketin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından itibaren kalan
Taahhüt süresince Hattımıza tanımlanacağını, bu doğrultuda (i) Mobil İnternet Paketinin tanımlandığı günden ilk
fatura dönemine kadar olan süre için “(Mobil İnternet Paketi ücreti/ ilgili ayın gün sayısı) X (paketin Hatta aktif
tanımlı olduğu gün sayısı)” şeklinde hesaplanarak bulunacak ücretin ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına ve
(ii) Mobil İnternet Paketinin tanımlandığı günden sonraki ilk fatura döneminden itibaren Taahhüt Süresi
içindeki her bir fatura döneminde işbu Opsiyonel Mobil İnternet Paketi Eki’ndeki tabloda yer alan ilgili Mobil
İnternet Paketi ücretinin “250 MB, 500 MB, 500 MB Özel, 2 GB TURBO, 2 GB TURBO Özel, 5 GB TURBO, 10 GB
TURBO, 20 GB TURBO” şeklinde yansıtılacağını,
2) Seçmiş olduğumuz her bir Mobil Internet Paketi kapsamında alınan ve gönderilen (download ve upload
edilen) mobil internet/datanın, ilgili Paket karşılığına denk gelen her bir fatura dönemine ait mobil internet
kullanımı miktarından düşeceğini, kampanya kapsamındaki Paketler kapsamında POP3, IMAP, SMTP e-posta
protokolleri üzerinden yapacağımız e-posta veri alışverişlerinin ilgili Mobil Internet Paketlerinin işbu Opsiyonel Mobil
İnternet Paketi Eki’ndeki tabloda belirtilen kotalarından düşmeyeceğini, seçilen Paketin kotasının dolması
durumunda, belirtilen protokollerden yapacağımız e-posta kullanımlarının da işbu Opsiyonel Mobil İnternet
Paketi Eki’nin 3. maddesinde belirtilen şekilde paket aşım ücretine tabi olacağını bildiğimizi,
3) TURKCELL’in “adil kullanım politikası” gereği Mobil Internet Paketleri kapsamında sunulan hizmetin hızını
düşürebileceğini, “adil kullanım politikası”nın kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin
www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu, TURKCELL’in adil kullanım
politikası”nın kapsam, şart ve istisnalarını tarafımıza ayrıca bildirimde bulunma zorunluluğu olmaksızın
değiştirme hakkının saklı olduğunu ve bu nedenle değişiklikleri söz konusu web sitesinden takip etmekle
yükümlü olduğumuzu, ayrıca “adil kullanım politikası” gereği; (i) işbu Opsiyonel Mobil İnternet Paketi Eki’nde
1GB İndirimli mobil internet paketini seçmemiz durumunda beyan ettiğimiz her bir Hatta tanımlanacak olan
aylık mobil internet miktarının aşılması halinde söz konusu kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin KDV
ve ÖİV dahil 0,000049 TL/KB üzerinden hesaplanarak ilgili her bir Hattımızın faturasına yansıtılacağını, bunun
yanında söz konusu aşım bedelinin değişebileceğini ve bu güncel aşım bedelinin makul bir süre öncesinden
www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini bildiğimizi, (ii) 1GB İndirimli Mobil İnternet Paketi dışındaki
paketlerden birini seçmemiz durumunda ise, seçtiğimiz Mobil Internet Paketi dahilinde sunulan mobil internet
kotasının dolması durumunda her 100MB lık kullanıma karşılık 5 TL üzerinden ücretlendirileceğimizi herhangi
bir fatura döneminde yurtiçi toplam paket aşım ücreti KDV, ÖİV dahil 200 TL’ye ulaştığı durumda 3G internet
hızının 1 Kbps’ye düşürüleceğini ve ilgili fatura döneminde sonraki kullanımların ücretlendirilmeyeceğini,
Paket süresi bittikten sonra Paketin yenilenmesi ve/veya aynı dönem içerisinde başka bir mobil internet
paketi daha alınması durumlarında mobil internet hızının tekrar ilgili Paketin olağan bağlantı hızına
yükseleceğini bildiğimizi,
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4) Taahhüt süresi içerisinde opsiyonel Mobil Internet Paketleri arasında değişiklik yapabileceğimizi, değişiklik talep
etmemiz halinde talebimizi Turkcell İletişim Merkezleri, Satış Yöneticileri veya Turkcell Çağrı Merkezi üzerinden
TURKCELL’e yazılı olarak iletmekle yükümlü olduğumuzu, talep ettiğimiz Paket değişikliğinin Taahhütnamenin Ek3’ünde yer alan “Paket Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar” ve Taahhütname hükümleri çerçevesinde
gerçekleştirileceğini,
5) Opsiyonel Mobil Internet Paketlerinin 3G kapsama alanı içinde kullanılmaları durumunda internetin üst
bağlantı hızının en fazla 43.2 Mbps olabileceğini ve 5 GB TURBO, 10 GB TURBO ve 20 GB TURBO Paketlerinin
bant genişliğinin Turkcell şebekesinde 1. öncelikte olabileceğini, 3G hızında söz konusu mobil internet
hizmetlerinden yararlanmak için hattımızın mutlaka 3G abonesi olması ve 3G kapsama alanı içinde bulunması
gerektiğini ve bu hizmetleri sadece bu servisleri destekleyen 3G cihazlarıyla kullanabileceğimizi, 3G
hizmetlerinden faydalanmaya başlama saatinin bir hattan diğerine değişiklik gösterebileceğini ve 3G internet
hızının ve bant genişliğinin şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza, bağlanılan siteye göre ve Turkcell 3G
bağlantısının kapsama alanına ve coğrafi koşullara göre değişebileceğini bildiğimizi
6) Opsiyonel Mobil Internet Paketlerinden birini veya birden fazlasını Taahhüt süresinden önce iptal etmemiz durumunda
ve ilgili her bir Hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, ilgili Mobil Internet Paketinin Hattımıza tanımlandığı tarihten
söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar TURKCELL tarafından sağlanan indirim bedelleri (Opsiyonel Mobil
Internet Paketlerinin indirim bedelleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.) toplamının veya eğer bu tutara göre daha
lehimize olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten Taahhüt süresi bitimine kadar Turkcell’e ödememiz
gereken KDV, ÖİV dahil opsiyonel Mobil İnternet Paketi bedelleri toplamının ilgili her bir Hattımızın opsiyonel paket
iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına tek seferde yansıtılacağını, ancak bu durumun ilgili Hattın
Kampanyadan çıkarılacağı sonucunu doğurmayacağını,
7) Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, seçilen opsiyonel
Mobil Internet Paketinin taahhütsüz olarak ilgili Hattımıza tanımlanmaya devam edeceğini ve bu kapsamda
www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel Mobil İnternet Paket ücretlerinin her fatura döneminde ilgili Hattımızın
faturasına yansıtılacağını, ancak bu durumun Kampanya kapsamındaki faydalardan yararlanacağımız sonucunu
doğurmayacağını,
8) Internet üzerinden mesajlaşma, ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya
paylaşım (P2P) programları vb.’nin işbu Kampanya kapsamındaki Mobil Internet Paketleri ile kullanımlarında,
Turkcell’in hizmetin ücretlendirmesini ve/veya kapsamını değiştirme hakkının saklı olduğunu,
9) Opsiyonel Mobil Internet Paketlerini Turkcell İletişim Merkezi’ne giderek veya Turkcell Çağrı Merkezi’ni arayarak veya
Turkcell Kurumsal Müşteri Yöneticisi aracılığı ile yazılı olarak iptal edebileceğimizi,
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
Kampanya kapsamında opsiyonel olarak sunulan Mobil Internet Paket seçenekleri, kapsamları ve her bir fatura
dönemi için yansıtılacak paket ve indirim bedelleri aşağıdaki gibidir. Seçilen Opsiyonel Mobil Internet Paketi aşağıdaki
tablonun ilk kolonunda (X) ile işaretlenmeli ve Opsiyonel Mobil Internet Paketin tanımlanması talep edilen Hat
Numarası aşağıdaki tablonun son kolonuna eklenmelidir:
Seçilen Opsiyonel
Mobil Internet
Paketi (X) ile
işaretlenmelidir.

Opsiyonel Mobil
Internet Paket
Seçenekleri
ve kapsamları
250 MB
(yurtiçinde 250 MB
Mobil internet
kullanımı) *

Her bir fatura
dönemi için
yansıtılacak KDV,
ÖİV dahil Mobil
Internet Paketi
bedelleri

Her bir fatura
dönemi için
yansıtılacak KDV,
ÖİV dahil Mobil
Internet Paketi
indirim bedelleri

10 ₺

5₺
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Opsiyonel Mobil
Internet Paketin
tanımlanması
talep edilen Hat
Numarası****

500 MB**
(yurtiçinde 500 MB
Mobil internet
kullanımı)
500 MB Özel****
(yurtiçinde 500 MB
Mobil internet
kullanımı)
1 GB INDIRIMLI***
(yurtiçinde 1 GB
Mobil internet
kullanımı)
2 GB TURBO
(yurtiçinde 2 GB
Mobil internet
kullanımı)
2 GB TURBO
ÖZEL****
(yurtiçinde 2 GB
Mobil internet
kullanımı)
5 GB TURBO
(yurtiçinde 5 GB
Mobil internet
kullanımı)
10 GB TURBO
(yurtiçinde 10 GB
Mobil internet
kullanımı)
20 GB TURBO
(yurtiçinde 20 GB
Mobil internet
kullanımı

15 ₺

10 ₺

10 ₺

15 ₺

15 ₺

20 ₺

25 ₺

10 ₺

20 ₺

15 ₺

35 ₺

20 ₺

45 ₺

85₺

30 ₺

30 ₺

(*): Mobil İnternet Paket Seçenekleri kapsamında yukarıdaki tabloda yer alan 250 MB opsiyonel mobil internet paketi sadece
Nokia Lumia 520, Nokia Lumia 820, , Samsung Galaxy Pocket Neo ve Samsung Galaxy Ace 4cihazları ile alınabilir.
(**): Mobil İnternet Paket Seçenekleri kapsamında yukarıdaki tabloda yer alan 500 MB opsiyonel mobil internet paketi, sadece
HTC Desire 310, Nokia Lumia 520, , Samsung Galaxy Ace 4, Samsung Galaxy Pocket Neo, LG G Pro Lite, Nokia Lumia 820
veya Samsung Galaxy S4 Mini cihaz modelleri ile seçilebilir.
(***): Mobil İnternet Paket Seçenekleri kapsamında yukarıdaki tabloda yer alan 1 GB İndirimli opsiyonel mobil internet paketi,
sadece Samsung Galaxy Ace 4 cihaz modeli ve Star İndirimli paketi ile birlikte seçilebilir.
(****): Mobil İnternet Paket Seçenekleri kapsamında yukarıdaki tabloda yer alan 500 MB Özel ve 2 GB TURBO Özel opsiyonel
mobil internet paketleri, sadece Samsung Galaxy Ace 4 cihaz modeli ile birlikte ve kampanyaya dahil edilen ilgili hatların
son 3 aylık mobil internet kullanımının 50 MB ve altında olması ve kampanyaya dahil edilen ilgili hatların üzerinde
herhangi bir mobil internet paketi tanımlı olmaması durumunda seçilebilir.
(*****): İşbu Opsiyonel Mobil İnternet Paketi Eki imza tarihi itibariyle “Taahhütname”de belirtilen tüm hükümlerin tabloya
eklenen her bir Hat için de aynen geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
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İşbu Opsiyonel Mobil İnternet Paketi Eki tarafımızdan okunarak …. /…. /…… tarihinde imzalanmıştır.
FİRMA ÜNVANI:
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