OPSİYONEL SMS PAKETİ EKİ
İşbu Opsiyonel SMS Paketi Eki’nin tarafımızca imzalanmış olan ….......... tarihli Kurumsal Yeni Hatlara Özel 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 SMS Paketinin Taahhütnamenin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonra Taahhüt
süresince (Taahhüt Süresi ile, 24 fatura dönemi ve seçilen SMS Paketinin tanımlanmasından ilk fatura kesim tarihine
kadar geçen gün bazında sürenin toplamı kastedilmektedir), Taahhütname imza tarihinden sonra alınan her bir
opsiyonel SMS Paketinin ise ilgili opsiyonel paketin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonra 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 SMS Paketinin Taahhütnamenin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonraki ilk fatura kesim
tarihinden itibaren 24 fatura dönemi süresince, Taahhütname imza tarihinden sonra alınan her bir opsiyonel SMS
Paketinin ise ilgili paketin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından itibaren kalan Taahhüt süresince
Hattımıza tanımlanacağını, bu doğrultuda (i) SMS Paketinin tanımlandığı günden ilk fatura dönemine kadar olan
süre için “(SMS 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) SMS Paketinin tanımlandığı günden
sonraki ilk fatura döneminden itibaren Taahhüt Süresi içindeki her bir fatura döneminde işbu Opsiyonel SMS
Paketi Eki’ndeki tabloda yer alan ilgili SMS Paketi ücretinin yansıtılacağını,
2. İşbu maddede ve aşağıdaki tabloda bildirilen bedellerin/ ücretlerin taahhüt kapsamında olmadığını, başka bir
ifadeyle TURKCELL’in bu maddede belirtilen bedellerin taahhüt süresi boyunca değişmeyeceği hususunda
tarafımıza taahhütte bulunmadığını bildiğimizi; bu kapsamda, Opsiyonel SMS paketi kapsamındaki SMS
miktarlarının aşılması halinde, kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin halen güncel olan ancak tarife
kapsamında değişebilecek 33,25 Kuruş/SMS üzerinden hesaplanarak ilgili hattımızın Mobil İletişim Hizmet Faturasına
yansıtılacağını, TURKCELL’in işbu maddedeki aşım bedelini makul bir süre önceden bilgi vermek kaydıyla değiştirme
hakkının saklı olduğunu bildiğimizi, söz konusu opsiyonel SMS Paket içeriklerini kısmen ya da tamamen kullanmamış
olmam halinde, kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki fatura dönemine devri gibi herhangi
bir talebimizin olmayacağını, söz konusu sms miktarlarını başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımızın
bulunmadığını,
3. Taahhüt süresi içerisinde opsiyonel 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 Ek-3’ünde yer alan “Paket
Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar” ve Taahhütname hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceğini,
4. Opsiyonel SMS Paketlerinden birini veya birden fazlasını Taahhüt süresinden önce iptal etmemiz durumunda ilgili her
bir Hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, ilgili SMS Paketinin Hattımıza tanımlandığı tarihten söz konusu
aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar TURKCELL tarafından sağlanan indirim bedelleri (Opsiyonel SMS 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 SMS 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,
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5. Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, seçilen opsiyonel
SMS Paketinin taahhütsüz olarak ilgili Hattımıza tanımlanmaya devam edeceğini ve bu kapsamda www.turkcell.com.tr
adresinde belirtilen güncel SMS Paket ücretlerinin her fatura döneminde ilgili Hattımızın faturasına yansıtılacağını,
ancak bu durumun Kampanya kapsamındaki faydalardan yararlanacağımız sonucunu doğurmayacağını,
6. Opsiyonel SMS 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 SMS Paket seçenekleri, kapsamları, her bir fatura dönemi için
yansıtılacak paket ve indirim bedelleri aşağıdaki gibidir. Seçilen Opsiyonel SMS Paketi aşağıdaki tablonun ilk
kolonunda (X) ile işaretlenmeli ve Opsiyonel SMS Paketinin tanımlanması talep edilen Hat Numarası aşağıdaki
tablonun son kolonuna eklenmelidir:
Seçilen Opsiyonel
SMS Paketi (X) ile
işaretlenmelidir.

SMS Paket
Seçenekleri
ve kapsamları

SMS 100
(yurtiçinde 100 adet
SMS kullanımı)
SMS 500
(yurtiçinde 500 adet
SMS kullanımı)
SMS 1000
(yurtiçinde 1000
adet SMS kullanımı)
SMS 3000
(yurtiçinde 3000
adet SMS kullanımı)

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

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

6₺

4₺

15 ₺

7₺

20 ₺

9₺

25 ₺

9₺

Opsiyonel SMS
Paketinin
tanımlanması
talep edilen Hat
Numarası*

(*): İşbu Opsiyonel SMS 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.
İşbu Opsiyonel SMS Paketi Eki tarafımızdan okunarak …. /…. /…… tarihinde imzalanmıştır.

FİRMA ÜNVANI:
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