SANAL SANTRAL B ZDEN KAMPANYASI
12 AYLIK ABONEL K TAAHHÜTNAMES
BA LANTI TÜRÜ

Telefon

H ZMET NO

Sanal Santral

:....................................................................................

KAMPANYA KAPSAMINDA TERC H ETT

N Z PAKET Ç N A A IDAK TABLODAN SEÇ M YAPINIZ.

PAS F K TELEKOM LTD. T .’nin ( LETMEC ) Sanal Santral Bizden Hediye Kampanyası’ndan
(“Kampanya”), 12 (on iki) aylık Taahhüt Süresi boyunca Sabit Telefon abonesi olma taahhüdünde
bulunan tüm Aboneler’imiz (“Abone”) a a ıdaki kampanyalı paketlerinden birini seçerek
faydalanabilecektir.
Kampanya Kapsamında Sunulan Sanal Santral ve Konu ma Paketleri
Tercih
Edilen
Paket

Kampanya
Kapsamındaki
Paketler
Hamsi PBX + 250.-dk
Çinekop PBX + 500.-dk

Dı
Hat

Dakika

Sanal
Santral
Ücreti

Dakika
Paket
Fiyatı

Kampanyalı
Fiyat*(Aylık)

ndirim
Süresi

ndirim
Bedeli**

Sınırsız arama 3
dahiliye kadar

1 ad

250 DK

15,00/Ay

20,00/Ay

20,00/Ay

12 Ay

15,00/Ay

Sınırsız arama 10
dahiliye kadar

3 ad

500 DK

35,00/Ay

38,00/Ay

38,00/Ay

12 Ay

35,00/Ay

Açıklama

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %7,5 Ö V dahildir.
**Kampanyalı Fiyat: Kampanyada sunulan Sanal Santral ve Konu ma paketinin 12 (on iki) aylık
Taahhüt Süresi boyunca ödenecek olan vergiler dahil aylık ücretidir.
*** ndirim Bedeli: Kampanyada kullanılan paketin kampanyasız tarife ücreti (aylık) ile kampanya
kapsamındaki ücreti (aylık) arasındaki farkı göstermektedir. Yukarıdaki tabloda yer alan kampanyalı
fiyat 12 (on iki) aylık Taahhüt Süresi içerisinde geçerli olacaktır. Taahhüt Süresi bitiminde
yürürlükte olan Sanal Santral ve Sabit Telefon konu ma tarifesi uygulanır.
bu
taahhütname’nin imzalandı ı tarihte yürürlükte olan kampanyasız tarife ücretlerine göre
de i iklik gösterebilecektir. Tarife bilgisi ve detayları www.pasifiktelekom.com.tr’de yer alacaktır.
1. Abone tarafından yukarıdaki tablolarda belirtilmi olan paketlerden birinin seçilerek
bu Taahhütname’nin imzalanmasına müteakip hizmetin aktif edildi i tarih itibariyle 12 (on
iki) ay (“Taahhüt Süresi”) boyunca Abone olma taahhüdünde bulunulması ve bu taahhüdüne
uygun davranılması ko uluyla, yukarıda seçilmi olan hizmetlere ait tarife paketlerinin Kampanya
kapsamındaki indirimli aylık ücreti alınacaktır.
Seçilen paketteki belirlenmi kampanya fiyatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde
ba lanacaktır. Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, Kampanya
dahilinde seçilen paketin yukarıda belirtilen indirimli tarifesinden hesaplanarak fatura edilecektir.
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Kampanya kapsamında sa lanacak indirim sadece aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, i bu
Kampanya Taahhütnamesi’nde indirimli olarak veya ücretsiz olarak verilece i belirtilen kalemler
saklı kalmak üzere, Abone tarafından seçilen tarifede yer alan di er ücretlerde herhangi bir
indirim söz konusu de ildir. Ücretli katma de erli servislere abone olunması durumunda,
bu Kampanya taahhütnamesinden
kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır.
kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere, Abonenin faturasına
yansıtılacaktır.
2. Abone, 12 (on iki) aylık Taahhüt Süresince, sadece Kampanya kapsamında geçi e açık
olan paketlere, Kampanya’ya giri te tercih etti i tarife paketinin ücret olarak altına inmemek
ko uluyla, paket de i ikli i yapabilecektir. Paket de i ikli i halinde, elde edilen indirim
bedeli geçi tarihinden itibaren yeni pakete göre güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi
halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.
3. Abone, Abonelik Sözle mesi ile i bu Taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini,
LETMEC ’nin izni dâhilinde üçüncü ki iye devredebilecektir.
4. Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını
isterse, Taahhüt Süresi, hattın donduruldu u süre kadar uzar ve Abone, hattının
donduruldu u dönemde Kampanya faydasını kullanamaz; Kampanya faydasını hattın
açıldı ı tarihten sonra, kalan taahhüt süresi gözetilerek ve i bu Taahhütname’deki kurallara
göre kullanabilir. Uzayan Taahhüt Süresi’nin bitiminden önce Abone Kampanya’dan
çıkar/(Abone’den kaynaklı bir sebeple) çıkarılırsa 6. maddede belirtildi i ekilde Sa lanan
Fayda’dan ve Kalan Ay Faydası’ndan dü ük olan tutar Abone’ye yansıtılır.
6. Abone’nin 12 (on iki) aylık Taahhüt Süresi tamamen dolmadan önce; Kampanya
kapsamından çıkması ve/veya aboneli ini iptal etmesi ve/veya Abonelik Sözle mesi’ni tek
LETMEC tarafından feshedilmesine neden
taraflı ve haksız olarak feshetmesi ve/veya
olması ve/veya kampanya giri paketinden daha dü ük ücretli bir pakete geçmesi halinde;
Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurulu’nun almı oldu u 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14
sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca,
a)
Abone ayet Kampanya kapsamında sadece kampanyalı Sanal Santral ve Konu ma
hizmetinden yararlanıyorsa, Taahhütname'nin Abone tarafından imzalandı ı tarihten itibaren
taahhüde aykırılı ın olu tu u döneme kadar Abone’ye Kampanya kapsamında ki paket
ücretlerinde sa lanmı olan indirimlerin toplamı (“Sa lanan Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi
boyunca ödemeyi Taahhüt etti i indirimli aylık paket ücretleri toplamından (“Kalan Aylar
Faydası”) hangisi dü ük ise o bedel hlal Halinde Ödenecek Ücret olarak tahsil edilecektir.
Ek olarak varsa ba lantı ücretinin kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir. Abone
Kampanya kapsamında cihaz faydasından yararlanıyorsa cihazın mülkiyeti kalan tutarın
ödenmesi ile Abone’ye kalacaktır.
7.
LETMEC resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik artlardan ötürü i bu Kampanya
artlarında yapılan de i ikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu de i iklikler,
LETMEC tarafından www.pasifiktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla
de i iklik yürürlü e girmeden önce mevzuata uygun olarak Abonelere duyurulur. Bu durumda,
Abone, LETMEC tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadı ı yönünde bir
itirazda bulunamaz. Kampanya’nın Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu tarafından herhangi bir
nedenle Kampanya Ba vuru Süresi veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte
tamamen uygulamadan kaldırılması durumunda, LETMEC , ayet Abone Kampanya kapsamında
indirimli taksitli Cihaz faydasından da yararlanıyorsa, bu durumda, 6. maddedeki ceza bedelini
uygulamayacak; Cihaz için, kalan taksit tutarlarını talep edecektir.
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9. Abone’nin Kampanya’dan yararlandı ı süre boyunca geçerli olmak üzere, i bu Ko ullar’ın 6.
maddesinde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak ekilde
LETMEC ile imzalamı oldu u Abonelik Sözle mesi’nin bütün hükümleri, i bu
Abone’nin
Taahhütname’den kaynaklanan uyu mazlıklarda öncelikle uygulanır.
10. bu Taahhütname bir nüshası
düzenlenmi tir.

LETMEC ’de kalacak di er nüshası Abone’ye verilecek ekilde

Yukarıda belirtilen Kampanya ko ullarını okudu umu, kabul etti imi, Mesafeli Sözle meler
Yönetmeli inin 15. maddesinin (h) bendi uyarınca, Abone’nin talep etti i hizmeti, cayma
hakkı süresi sona ermeden Abone’nin onayı ile ba latılırsa Abone bu hizmet için cayma
hakkının kullanılamayaca ını bilmektedir. Abonelik sözle mesinin eki ve ayrılmaz bir parçası
olan i bu formun ve Abonelik Sözle mesinin tamamını okudu umu, anladı ımı ve kabul
etti imi, her sayfayı ayrı ayrı imza veya paraf etmeye gerek olmaksızın tüm Sözle me
hükümlerinin hakkımda geçerli olaca ını kabul etti imi beyan ederim. Tarafımca okunarak
imzalanmı , bir sureti ekinde bulunan Taahhütname ile birlikte elden teslim alınmı tır.
a) Kampanya kapsamında yukarıdaki Tablo’da belirtilen indirimli paketinden yararlanmak
istiyorum. ( )

leti im bilgilerim kullanılarak PAS F K TELEKOM tarafından hizmetlerin, ürünlerin,
kampanyaların ve tekliflerin pazarlanması ve tanıtımı amaçlı haberle me yapılmasına izin
vermiyorum.
K SEL VER ZN (*)
Yapmı oldu unuz Kampanya ba vurusundan ayrı olarak, ba ındaki kutucu u i aretlemek suretiyle
a a ıda belirtilen izni verebilirsiniz.
Bana özel fırsatların iletilmesine ve abonelik, konum ve kullanım bilgilerimin, iznimi iptal etmedi im
sürece PAS F K TELEKOM ve grup irketleri arasında payla ılarak kullanılmasına izin veriyorum.
* Vermi oldu unuz izni, Kullanım zni ptal Formu’nu doldurarak geri alabilirsiniz.
Talebim üzerine yapılan i lemlere dair bilgilendirildim.
teslim aldım.

bu Tahhütname’nin bir nüshasını elden

TAR H: ...../...../.......
ABONE AD-SOYAD : ....................

ABONE MZA

0850 430 0 430 |

Taahhütname

| www.pasifiktelekom.com.tr

