
TV+ ‘IN EĞLENCELİ DÜNYASI
BİR ARADA!

30 Mart 2021 itibarı ile yeni Turkcell Ev İnterneti alan tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine ilk 3 ay ücretsiz TV+ Premium üyelik verilen kampanyadır. 
Kampanyadan minimum 12 aylık 10 Mbps ve üzeri paket alan tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri yararlanabilmektedir. TV+ servisi Lifecell TV Yayın 
ve İçerik Hizmetleri A.Ş tarafından sunulmaktadır. Premium TV+ kanal listesi için tvplus.com.tr/tv linkine tıklayın. Kuzey Kıbrıs Turkcell kampanyaları 
sonlandırma, uzatma veya kampanyalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. TV+ kampanyası ve servisi ile ilgili detaylar için kktcell.com ve Turkcell 
Ev İnterneti paketleri ile ilgili detaylar için lifecelldigital.com.





dünyasına
hoş geldiniz!

TV+ ile yüzlerce TV kanalını, KKTC kanallarını,
 en yeni filmleri, dizileri, sevdiğiniz belgeselleri ve 

spor programlarını keyifle hemen izleyin!

TV+ size özel 3 ay ücretsiz*

*Turkcell Ev İnterneti 10 Mbps yıllık paket ve üzeri  yeni kurulum seçimlerinizde Turkcell müşterilerine 
özel TV+ üyeliği ilk 3 ay ücretsizdir.



En güzel animasyonlar 
ve çizgi filmler bir arada.

Eğlenceye
 yolculuk



Evinizde 
yıldızlara

yer açın

Gişe rekortmeni filmler, 
popüler diziler, en heyecanlı maçlar 
ve çok daha fazlası TV+ ile evinizde.  
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Dizi
izlemeye
devam
edin
Soluksuz izleyeceğiniz diziler, 
filmler ve belgeseller TV+’ta.

The Son, Wild District, Taboo,
Victor Lessard, Saklı Dünyalar 
ve daha fazlası TV+’ta.



Sporun en plus
hareketleri

İngiltere Premier Lig, 
Bundesliga, NBA, Formula 1, 

Amerika Açık, MotoGP ve 
dövüş sporları TV+’ta. 

Üstelik geri al izle
özelliğiyle heyecan dolu 

karşılaşmaları 
hiç kaçırmayın.



KKTC 
kanallarını
izleyin
Kıbrıs’ta ilk kez KKTC kanallarına internet 
üzerinden dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde 
ulaşabileceğiniz tek platform!



Her Yerden İzle: TV+’ı Smart TV, Android TV, Apple TV, 
telefon, web ve tablet üzerinden izleyebilirsiniz. TV ekranında 
başka bir yayın devam ederken tablet ve telefondan da 
başka bir yayın izleyebilir, aynı anda 5 farklı cihazda kullanım 
yapabilirsiniz.

Durdur / Geri-Al İzle: Bu seçenek sayesinde TV+ ile canlı yayını 
istediğiniz zaman durdurup, 24 saat geri sarabilirsiniz. 

Kaydet İzle: Kaydet-izle özelliğiyle TV programlarını kaydedip, 
30 güne kadar izleyebilirsiniz. Bu özelliği durdur/geri al-izle 
seçeneği ile beraber kullanıp, 24 saat önceki yayınları da 
kaydedebilirsiniz.

Seç İzle: TV+’ın geniş film, dizi ve belgesel arşivinden 
istediğinizi dilediğinizce izleyebilirsiniz. 

Kotandan Düşmez: TV+ üyeliğinizi TV yazıp 3030’a SMS 
göndermeniz halinde veya Turkcell Ev İnterneti kampanyası 
ile birlikte almanız halinde, Turkcell’lilere özel verilen 5GB 
cepten internet hediyesini TV+’ta dilediğinizce kullanabilirsiniz.

İstediğiniz 
gibi izleyin

KKTC 
kanallarını
izleyin



Türkiye ve KKTC kanalları, dünyaca ünlü kanallar 
ve zengin içerikler ile TV+, evinizdeki TV ve 

daha fazlası! 

Üstelik TV, tablet, telefon ve webten aynı
anda izleyin!

Dört dörtlük 
TV deneyimi



TV+’ı nasıl yüklerim?
Turkcell Ev İnterneti ile TV+’ın Eğlenceli Dünyası Bir Arada kampanyası 
kapsamında ilk 3 ay ücretsiz TV+ Premium üyeliği Kuzey Kıbrıs Turkcell 
hattınıza otomatik olarak tanımlanmaktadır. Kampanya haricinde üyelik 
için TV yazıp 3030’a SMS gönderebilirsiniz. 

Cep telefonunuza aşağıdaki QR kodu okutarak veya Google Play/App 
Store’dan “TV+” veya “TVPLUS” yazarak uygulamaya ulaşabilirsiniz. Uy-
gulamayı yükleyip açtıktan sonra, “HızlıGiriş” veya “Şifre ile Giriş” seçe-
nekli giriş ekranı açılacaktır. Açılan ekranda, HızlıGiriş seçeneğine tıkla-
yıp, Kuzey Kıbrıs Turkcell telefon numaranızı yazıp, telefonunuza gelen 
anlık doğrulama kodunu ekrana girerek uygulamaya giriş yapabilirsiniz.



Televizyonunuzu
akıllı TV’ye dönüştürün

Xiaomi Mi TV Stick 1080p 
Android TV Media Player

12 aya varan taksitle!

*Xiaomi Mi TV Stick kampanyası, 150 TL ön ödeme ile 12 ay boyunca tarifeye ek aylık 29,50TL’dir. Cihaz fiyatları mevcut 
stok için geçerli olup, yeni stok ile değişkenlik gösterebilir.

29,50 TL 
x 12 Ay



 Xiaomi Mi TV Stick Nedir?
Televizyonunuzu akıllı bir TV’ye dönüştürmek için Xiaomi Mi TV Stick’i 
USB veya HDMI bağlantı noktasına sahip herhangi bir TV’ye, monitöre 
veya projektöre takmanız yeterli! 

Evden uzakta olduğunuzda izlediğiniz dizinin bir bölümünü asla kaçırma-
yın! TV+ ile birlikte Xiaomi Mi TV Stick’i gittiğiniz her yere yanınızda götü-
rebilir ve hemen kurarak TV keyfinizin tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz!

Xiaomi Mi TV Stick’te TV+’ı kullanabilmeniz için tek yapmanız gereken; 
Mi Stick’i TV’nize kurduktan sonra, Google Play Store’da hesabınız yoksa 
yeni bir hesap yaratarak, Play Store’a bağlanmak ve TV+ uygulamasını 
yüklemek!

Xiaomi Mi TV Stick’in tüm özellikleri, kampanya detayları, avantajlı 
teklifleri ve güncel fiyat bilgisi için QR kodu cep telefonunuzdan 
hemen okutun;

Wi-Fi’ye bağlanınTV’ye takın Keşfetmeye başlayın



BiP Keşfet’te yer alan
Turkcell Ev İnterneti Müşteri Hizmetleri

kanalımızı takip ederek bilgi alabilir, teknik destek
 ve işlem talebinde bulunabilirsiniz.



Turkcell Ev İnterneti BiP Kanalı
Turkcell Ev İnterneti BiP kanalından dilediğiniz zaman anında müşteri
hiz metleri desteği alabilirsiniz.

Turkcell Ev İnterneti BiP kanalından yapabileceğiniz işlemler;
·   Paket yenileme
·   Fatura ödeme
·   Bağlantı kontrolü
·   Müşteri temsilcisine bağlanarak yazılı canlı destek
·   Kampanyalardan haberdar olma

Turkcell Ev İnterneti BiP kanalına ulaşabilmeniz için aşağıdaki
QR kodu cep telefonunuzdan hemen okutun;




