
 

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki 
“One Stream VOIP Kampanyası” TAAHHÜTNAMESİ 

 

 

Ana Sözleşme Seri No: 

 

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (bundan sonra kısaca “Turkcell Superonline” olarak 

anılacaktır) düzenlemiş olduğu One Stream Cihazlı Ofisten Her Yöne VoIP Dakika Paketleri 

kampanyasından (bundan sonra “Kampanya” olarak anılacaktır) yararlanmak istememiz sebebiyle; 

1. Turkcell Superonline’ın G.SHDSL, Metro Ethernet veya Kiralık Devre vb kurumsal hat 

hizmetlerinden birini aldığımı, 

2. Aynı zamanda, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (Turkcell) “Turkcell-Superonline Ofis Ses 

Kampanyası”na dahil olan Ofisten Her Yöne 500/1000/2000 Dakika paketleri tanımlı 2 adet 

faturalı Turkcell hattı hizmetini aldığımı ve bu kampanya’dan Turkcell’in işbu maddede belirtilen 

kampanyasından yararlanmak koşulu ile yararlanabildiğimi bildiğimi,  

3. Aşağıdaki listede seçmiş olduğum Ofisten Her Yöne VoIP Dakika Paketleri ile Turkcell 

Supeornline’dan ses hizmetinden yararlanacağımı, işbu taahhütnameyi imzaladığım tarihten 

itibaren taahhüt sürem boyunca hizmeti sonlandırana kadar aşağıdaki listede belirtilen 

fiyatlardan her ay ücretlendirileceğimi ve her birine Ofisten Her Yöne VoIP Dakika Paketi 

tanımlanacak 6 adet VOIP hat girişi olan bir adet Xpeech markalı Onestream model cihazın 

(Bundan böyle “Cihaz” olarak anılacaktır) tarafıma teslim edileceğini ve işbu taahhütnameyi 

imzaladığım tarih itibariyle en az taahhüt süresince abone olacağımı ve kampanya süresi 

boyunca gerçekleşen dakika paketi aşımı, kullanacağım katma değerli servisler ve Turkcell 

Superonline internet erişim hizmetine ilişkin kullanım ücretlerinin ayrıca faturalandırılacağını, 

4. Cihaza tanımlanacak olan 6 adet VOIP hattına, Superonline’ın VOIP Ofis tarifeleri olan, Her Yöne 

3.000, 6.000 veya 12.000 Paketlerinden başka bir dakika paketi tanımlatamayacağımı, 

5. İşbu Taahhütnamede seçmiş olduğum Ofisten Her Yöne VoIP Dakika Paketlerinin taahhüt süresi 

sona erdikten sonra, aksini bildirmediğim müddetçe, ilgili her bir hattıma aynı dakika paketinin 

her ay taahhütsüz olarak tanımlanacağını ve iptal etmediğim sürece paketin her ay 

yenileneceğini,   

6. İşbu taahhütnamenin taahhüt süresi bitiminden önce kampanya aboneliğimi tek taraflı olarak 

iptal etmem veya işbu taahhütnamedeki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle 

Turkcell Superonline tarafından aboneliğimin feshedilmesi ve/veya hizmetimin iptal edilmesi, 

kısıtlanması halinde veya işbu abonelik süresince kullandığım ücretsiz ve/veya indirimli 

servislerin (seçmiş olduğum dakika paketinin taahhütlü fiyatı ile güncel tarife bedeli 

arasındaki farkın yararlandığım ay sayısı kadar bedeli) tarafıma bir kerede faturalanacağını; 

taahhüt sürem boyunca aşağıdaki listede belirtilen seçmiş olduğum dakika paketinin 

tarifesinden daha düşük fiyatlı bir tarifeye geçmek istemem durumunda o ana kadar 

kullandığım ücretsiz ve/veya indirimli hizmetlerin (seçmiş olduğum dakika paketinin 

taahhütlü fiyatı ile güncel tarife bedeli arasındaki farkın yararlandığım ay sayısı kadar bedeli) 

tarafıma faturalandırılandırılacağını; 



 

7. İşbu taahhütname kapsamında yararlandığım hizmetimin sona ermesi halinde Turkcell’den 

yararlanmakta olduğum “Turkcell-Superonline Ofis Ses Kampanyası”nın sona ereceğini; 

Turkcell’den yararlanmakta olduğum “Turkcell-Superonline Ofis Ses Kampanyası” 

kapsamındaki hizmetimin iptal olması halinde de işbu taahhütname kapsamında 

yararlandığım hizmetimin sona ereceğini ve işbu sebeple 6. Madde hükmünün uygulama alanı 

bulacağını bildiğimi, 

8. İşbu taahhütnamenin imzasından doğan damga vergisinin ilk faturama yansıtılacağını, 

9. Nakil talep etmem durumunda www.turkcellsuperonline.net web sitesinde yer alan nakil 

ücretinin tarafıma faturalandırılacağını, 

10. Hizmeti sonlandırma talebimi Turkcell Superonline’a veya ilgili hizmetin aboneliğini başlatmaya 

yetkili bayisine yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmeyi her zaman sona erdirebileceğimi, iptal 

talebimi Turkcell Superonline Müşteri Hizmetleri’ne bildirmem halinde, 10 (on) gün içerisinde 

Turkcell Superonline’ın iletişim adresine veya www.superonline.net sitesinde yazılı olan 

aboneliği başlatmaya yetkili bayisine yazılı bildirimde bulunacağımı, bu süre içinde yazılı 

bildirimde bulunmadığım takdirde sözleşmenin Turkcell Superonline tarafından 

feshedilmeyeceğini ve hizmetimin haberleşmeye açılarak aboneliğimin devam ettirileceğini; 

11. Aboneliğimin sonlandırılması halinde hizmet kapsamında Turkcell Superonline tarafından 

tedarik edilen cihazı www.superonline.net adresinde belirtilen Turkcell Superonline bayisine 

çalışır durumda ve tüm parçaları eksiksiz olarak 10 (on) gün içerisinde teslim edeceğimi; 

teslim etmemem ya da eksik / arızalı teslim etmem durumunda tüm vergiler dahil 3.350 TL 

Turkcell Superonline Cihaz ücretinin faturalandırılacağını, 

12. Turkcell Superonline ile paylaşmış olduğum ve / veya Turkcell Superonline nezdinde bulunan 

satış ve pazarlamaya esas olacak her türlü bilgimin Turkcell Superonline tarafından 

kaydedilmesine, saklanmasına ve bu doğrultuda bu bilgilerin, Turkcell, Turkcell grup şirketleri ve 

Turkcell tarafından yetkilendirilmiş Turkcell Kurumsal Çözüm Merkezleri ile paylaşılmasına izin 

veriyorum. 

□  Evet                 □ Hayır 

13. Kampanyadan 24 ay taahhüt ile, aşağıda seçtiğim seçenek ve paketler ile faydalanmak 

istediğimi, kabul ve beyan ederim. 

 

 Kullanılacak Hat Numaraları 

0 (…………) …………………………….. 

0 (…………) …………………………….. 

0 (…………) …………………………….. 

0 (…………) …………………………….. 

0 (…………) …………………………….. 

0 (…………) …………………………….. 



 

Seçilen Ofisten Her Yöne Dakika Paketi 

 Seçilen Dakika Paketi 

1 □ 3.000 Dk □ 6.000 Dk □ 12.000 Dk 

2 □ 3.000 Dk □ 6.000 Dk □ 12.000 Dk 

3 □ 3.000 Dk □ 6.000 Dk □ 12.000 Dk 

4 □ 3.000 Dk □ 6.000 Dk □ 12.000 Dk 

5 □ 3.000 Dk □ 6.000 Dk □ 12.000 Dk 

6 □ 3.000 Dk □ 6.000 Dk □ 12.000 Dk 

* En az 1, en çok 6 hat için Ofisten Her Yöne Dakika Paketi alınabilir.  

 

Dakika Paketleri Fiyat Tablosu  

Dakika Paketi Tarife Fiyatı Kampanya Fiyatı   Damga Vergisi  

3.000 136,80 TL 114 TL 40,39 TL 

6.000 259,20 TL 216 TL 55,58 TL 

12.000 396,00 TL 330 TL 72,55 TL 

 
* Dakika paketlerinde belirtilen fiyatlar şehir içi, şehirlerarası, uluslararası 1. kademe PSTN, Yerel Alternatif Telekom Operatörleri, 444 ve 
yurtiçi GSM yönlerine doğru aramalar için geçerlidir. 

** Diğer yönlere doğru yapılan aramalar ile dakika paketi aşımı halinde Standart Tarife’den ücretlendirme yapılır. Dakika paketleri bir ay 

için geçerlidir, kullanılmayan dakikalar bir sonraki aya devredilemez. Standart Tarife’nin ücretlendirme detaylarına www.superonline.net 
adresinden ulaşabilirsiniz. 
***Ücretlendirme periyodu 20 sn.dir 

**** Tabloda belirtilen tüm fiyatlara tüm vergiler dahildir. (%18 KDV, %15 ÖİV) 

 

Turkcell Superonline, resmi ve adli makamların müdahalesinden ötürü veya kendi isteğiyle işbu 

kampanya şartlarında değişiklik yapabilir. Söz konusu değişiklikler, Turkcell Superonline’ın 

www.superonline.net internet sitesi üzerinden ve / veya benzeri yollarla abonelerine duyurulabilir. 

Bu durumda abone, Turkcell Superonline tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı 

yönünde bir itirazda bulunamaz. 

 

İşbu taahhütnameyi 1 (bir) orijinal nüsha olarak imzaladığımı, orijinal nüshanın Turkcell 

Superonline’da kalacağını ve işbu taahhütnamenin bir kopyasını saklayabileceğimi bildiğimi kabul 

ederim. 

 

Firma Adı: ……………………………………………………………………………………………………………..…   

Müşteri Hizmet Numarası: ……………………………………………………………………………………….   

Vergi Numarası: ………………………………………………………………………………………………………..   

E-Posta Adresi: …………………………………………………………………………………………………………. 

İletişim Numarası: …………………………………………………………………………………………………….  

      

Tarih: ……………………………………        
                    

 

İmza: 

 


