KUZEY KIBRIS TURKCELL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
İşbu Taahhütname, Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. ’den (bundan böyle “KKTCELL” olarak anılacaktır) EK-1’de yer alan paketler için bireysel ve/veya
kurumsal abone olarak yararlanmak istemem sebebiyle;
Cihaz Kampanyası Taahhütnamesi ile sunulan EK Paketler ve cihaz kapsamında yararlanacağım;
1.

İşbu Taahhütnameyi imzalamakla birlikte Cihaz Kampanyası Ek Paketler kapsamına dâhil edeceğim adıma kayıtlı hattın, GSM şebekesi altyapısı
üzerinden sunulan hizmetlerden faydalandırılmasına onay verdiğimi ve işbu Taahhütname kapsamında SMS, Ses & Data paketlerini GSM şebekesi
üzerinden kullanabileceğimi,

2.

Kampanya ‘ya dahil etmek istediğim ve EK-1’de okuyarak imzaladığım, belirtilen ilgili GSM hattıma seçtiğim paket ve ödeme tipi ile tanımlanmasını,

3.

İşbu Kampanya ’ya dahil etmek istediğim adıma kayıtlı faturalı hattı işbu Taahhütnamenin EK-1’inde belirttiğimi, bu hatta, Kampanya kapsamında yer
alan ve EK-1’de yer alan Paket seçeneklerinde belirtilen ve yine Kampanya kapsamında yer alan EK- 1’de belirtilen ve seçmiş olduğum cihazı da
kapsayan “Paket”i (seçilen paket ve cihaz birlikte kullanıldığında “Paket” olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullar dahilinde tanımlatacağımı,

4.

EK-1’de yer alan ve seçmiş olduğum Paket kapsamında işbu Taahhütnameyi imzaladığımı ve söz konusu taahhüt karşılığında, Müşteri Hizmetleri’ne
ödeme yapmayacağımı, işbu Taahhütname tarihinden itibaren başlatılan hattımın faturasına işbu Taahhütnamenin EK-1’de yer alan ve seçmiş olduğum
Paket ücretinin yansıtılmasına onay verdiğimi,

5.

EK-1’deki Tablo 1’de verilen paket seçeneklerinin Tarife’ye Ek paketleri gösterdiğini, bu paket seçeneklerinden birini seçmem durumunda, seçtiğim
tarifenin kurallarının geçerliliğinin devam ettiğini, Tablo 1’de ‘’ Aylık Cihaz ve Kampanya Bedeli ‘’ kolonunda verilen bedelin tarife ücretime ek
ödeyeceğim aylık cihaz ve kampanya bedelini gösterdiği, tarife bedeli ile cihaz bedelinin toplamını göstermediğini bildiğimi,

6.

Kampanya kapsamında EK-1’de belirlenen ödeme tipini seçmiş olduğum ve belirtilen Cihaz Kampanyası Taahhütnamesi EK Paketlerinin ve cihaz
taksitinin, KKTCELL tarafından ses hattıma başvurduğum ayı takip eden faturalama dönemi (takip eden ayın 1. günü) itibarı ile tanımlanacağını ve
tanımlandığı tarihten itibaren seçilen Paket süresi boyunca her ay tanımlanacağını ve ilgili paket(ler) ve cihaz tutarının taahhüt süresince her ay
faturalar halinde ayrı kullanımlarım hariç KKTCELL faturasına yansıtılacağını ve bu meblağları zamanında ve eksiksiz olarak ödeyeceğimi,

7.

İşbu Kampanya kapsamında bayinin cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura keseceğini ve söz konusu fatura karşılığında bayiye veya satış
noktasına ödeme yapmayacağımı, herhangi bir şekilde bayiye ödeme yapmış olmam durumunda bu hususta KKTCELL’in herhangi bir sorumluluğu
olmadığını, tüm sorumluluğun bana ait olduğunu bildiğimi,

8.

Cihaz Kampanyası Ek Paketlerden işbu Taahhütname tahtında EK-1’de seçmiş olduğum ve belirtilen süre ile yararlanabileceğimi,

9.

Kampanya kapsamında EK-1’de belirtilen Paketlerden birisini seçmiş olmam durumunda ödeme tipinden bağımsız olarak, EK-1’de belirtilen ilgili Paket
tutarının, EK-1’de belirtmiş olduğum hattın KKTCELL faturasına Paket’in KKTCELL tarafından Kampanyaya tanımlandığı tarihten sonraki takip eden
fatura dönemine sonraki fatura dönemine her ay yansıtılacağını,

10. İşbu Taahhütnamenin EK-1’inde belirtilen hat için seçtiğim EK-1’deki Paketine göre değişen ve EK-1’deki tabloların birinde seçtiğim ‘’Tarife’ye Ek’’ ya
da ‘’Datalı’’ Paketlerden birini ve seçtiğim 1 (bir) adet cihazı almayı taahhüt ettiğimi,
11. İşbu Taahhütnamede seçimimi beyan ettiğim Paketin aylık tutarına, tüm vergiler dahil seçmiş olduğum Paket karşılığına denk gelen EK-1’ de belirtilen
ve seçmiş olduğum Paket’ e karşılık seçtiğim 1(bir) adet cihazın taksit tutarının (kampanya ücreti) dahil olduğunu, teslim aldığım 1(bir) adet cihaz
karşılığında tahakkuk eden alacağın bayi tarafından KKTCELL’e temlik edilmiş olduğunu ve bu nedenle teslim aldığım cihazın bedelinin bahsi geçen
şekilde her ay “Servis Ücreti-ses, Servis Ücreti-kısa mesaj Servis Ücreti-internet” ten ayrı bir kalem “kampanya ücreti” olarak yansıtılacağını ve söz
konusu Paket tutarını bir tamam, eksiksiz olarak ödeyeceğimi,
12. Seçtiğim Paketin EK- 1’deki paketlerden birisi olması durumunda, hattıma mevcut tanımlı olan tarifenin otomatik olarak “EK-1’de belirttiğim ve
seçtiğim” tarifeye geçirileceğini, bu hususlara herhangi bir itirazımın olmayacağını, işbu Taahhütnamenin taahhüt süresi içinde paketler arasında yer
alan seçmiş olduğum cihaz hariç tarifelerde değişiklik talebinde bulunabileceğimi, tarifelerde değişiklik isteğimin KKTCELL onayı verilmesi durumunda
yapılabileceğini, yapılacak olan değişiklik ile ilgili talebimin sözlü ve/veya SMS yolu ile olabileceğini ve bu şekilde yapılan değişikliğin KKTCELL
tarafından tarafıma başka herhangi bir bildirimde bulunmadan kabul edildiğini ve usulüne uygun bir değişiklik olduğunu, değişiklik talebimin alınması ile
bir sonraki faturalama dönemi itibari ile 24 aylık taahhüt süresi bitene kadar en son talep edilen paketten (kampanya bedeli, cihaz bedeli ve tarife)
devam edeceğime ve yeni paketin ücretinin hattımın faturasına yansıyacağını, faturaya yansıtılacak olan kalemlerin kırılımlarının nasıl yansıtılacağı ile
ilgili olarak tek yetkilinin KKTCELL olduğunu, faturama yansıtılacak olan bedellerin güncel bedeller üzerinden yansıtılacağını ve kampanya bedelinde
değişiklikler olabileceğini bildiğimi,
13. Seçtiğim Paket kapsamındaki aylık kısa mesaj, ses ve/veya internet kullanım miktarlarının aşılması halinde, kullanımı aşan kısma ilişkin
ücretlendirmenin, EK-1’ de seçilen paketler için, paket içindeki dakika aşımları paket aşım bedeli olan ve www.kktcell.com’ da belirtilen tarife
üzerinden, SMS için standart kısa mesaj bedeli olan ve www.kktcell.com’ da belirtilen sms bedeli üzerinden, mobil internet için ise www.kktcell.com’
da belirtilen data paket aşımı üzerinden hesaplanarak ilgili hattımın faturasına yansıtılacağını, söz konusu aşım bedellerine KDV, ÖİV’nin dahil
olduğunu ve bu bedellerde meydana gelecek değişikliklerin de ilgili hattımın faturasına yansıtılacağını bildiğimi ve herhangi bir itirazım olmadığını,
14. Seçtiğim Paket’in içeriğinde yer alan ses, kısa mesaj ve mobil internet kullanım miktarlarını kısmen ya da tamamen kullanmamış olmam halinde,
kullanmadığım kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki aya devri gibi herhangi bir talebimin olmayacağını, söz konusu ses, kısa mesaj ve mobil
internet kullanım miktarlarını başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımın bulunmadığını,

15. İşbu Taahhütname kapsamında almayı taahhüt ettiğim Paket’in sadece yurtiçinde kullanılabileceğini, yurtdışındaki ve/veya “roaming” kullanımlarımın
www.kktcell.com adresinde yer alan KKTCELL Dünya Tarifesi üzerinden o döneme ait tarifeden ayrıca ücretlendirileceğini, Paket kapsamındaki
faydayı sadece yurtiçinde kullanabileceğimi,
16. İşbu Kampanya kapsamında EK-1’de belirtilen model ve IMEI numaralı cihazın işbu Taahhütnamenin imza tarihi itibariyle tarafıma kutusu hiç
açılmamış, yırtılmamış, kullanılmamış ve/veya hasar görmemiş halde, tam, kusursuz ve hasarsız olarak teslim edilmiş olduğunu,
17. İşbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen cihaz ile ilgili olarak KKTCELL’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını; cihazın, sayılanlarla
sınırlı olmaksızın her türlü sorun, garanti, bakım, teknik arızalar vs hususlarında üretici/ithalatçı firmanın sorumluluğunda bulunduğunu,
18. Kampanya kapsamında teslim almış olduğum cihazın çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi vs. durumlarında da imzalamış olduğum işbu
Taahhütname ile üstlendiğim yükümlülüklerimin (ödeme yükümlülüğü dahil) devam edeceğini ve kesintiye uğramayacağını bildiğimi,
19. İşbu Taahhütnameyi imzalamakla birlikte Cihaz Kampanyası Taahhütnamesi kapsamına dâhil edeceğim adıma kayıtlı hattın, GSM şebeke altyapısı
üzerinden sunulan hizmetlerden faydalandırılmasına onay verdiğimi ve işbu Taahhütname kapsamında SMS, Ses & Data paketlerini GSM şebekesi
üzerinden kullanabileceğimi, işbu Taahhütname kapsamındaki Paketi 3G veya EDGE/GSM şebekesi üzerinden kullanabileceğimi, bu doğrultuda
Kampanya kapsamına dahil ettiğim/edeceğim adıma kayıtlı faturalı hattının 3G altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerden faydalandırılmasına onay
verdiğimi ve bahsi geçen hatlarla bu hizmetlerden ancak 3G uyumlu cihazlarla birlikte yararlanabileceğimi bildiğimi,
20. 3G hızında mobil internet hizmetlerinden yararlanabilmek için hattımın mutlaka 3G kapsama alanı içinde bulunması gerektiğini ve bu hizmetleri sadece
bu servisleri destekleyen 3G cihazlarıyla kullanabileceğimi, 3G hizmetlerinden faydalanmaya başlama saatinin bir hattan diğerine değişiklik
gösterebileceğini ve 3G internet hızının şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza, bağlanılan siteye göre ve KKTCELL 3G bağlantısının kapsama alanına
ve coğrafi koşullara göre değişebileceğini bildiğimi,
21. Seçtiğim Paketin içinde EK-1’de seçtiğim cihazın mikro,nano ve/veya cihaza uygun bir sim kart ile kullanılan model cihaz olması durumunda, söz
konusu cihazı sadece mikro ve/veya nano sim kart ile kullanabileceğimi bildiğimi; mikro ve/veya nano sim kart temin etme yükümlülüğünün tarafıma
ait bulunduğunu,
22. Taahhüt süresi içerisinde işbu Kampanya kapsamında belirtmiş olduğum hattıma ait numarayı iptal etmem ile yeni bir hat almam durumunda yeni hat
için de iptal ettiğim hattıma tanımlı taahhüdün yeni hat için aynı şart ve koşullarda devam edeceğini bildiğimi,
23. Seçtiğim Paket süresi boyunca, işbu Taahhütname ’de belirtmiş olduğum hattıma ait abonelik sözleşmesini, hattın 3. kişiye devri, başka bir operatöre
taşınması vesair bir sebeple feshetmeyeceğimi, hattımın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılması talebinde bulunmayacağımı, KKTCELL
tarafından, adıma kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri veya işbu Taahhütname hükümleri uyarınca bu kampanya kapsamındaki
hattımın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin feshine sebep olmayacağımı, kampanyaya katıldığım hattımı
ön ödemeli veya kurumsal hatta geçirmeyeceğimi, üzerime kayıtlı olan/kayıtlı olmayan başka bir hat ile değiştirme talebinde bulunmayacağımı, söz
konusu hatta ait mevcut fatura döneminin değiştirilmesi talebinde bulunamayacağımı, işbu Kampanya ‘ya aynı hattım için hem KKTCELL İletişim
Merkezi’ne giderek hem de Müşteri Hizmetlerini arayarak iki kere başvuru yapmayacağımı ve Kampanya Taahhütnamesini iki kere imzalamayacağımı,
bu hallere aykırı davranmam halinde ilgili hatta ait tahakkuk etmiş olan tüm borçlar/bedeller ile birlikte işbu Taahhütnamenin 23. maddesinin
uygulama alanı bulacağını ve Kampanya Taahhütnamesini iki kere imzalamış olmam durumunda KKTCELL tarafından mükerrer başvurularımdan
herhangi birinin iptal edileceğini,
24. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerime kısmen veya tamamen aykırı davranmam durumunda ve/veya seçtiğim Paket’in süresi sona ermeden
Kampanyadan ayrılmak istemem durumunda ve/veya işbu Taahhütname ‘de belirtmiş olduğum hattımı başka bir Operatöre taşımam/devretmem
ve/veya paket bedelinin yansıtıldığı hat faturasını, son ödeme tarihinde ödememem halinde, aşağıda belirtilen “tazmin ve tazminat”lardan sorumlu
olacağımı bildiğimi, ayrıca KKTCELL’in ilk ihlalde tazmin edilme ve tazminat talep etme hakkını kullanılmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde
yorumlanmayacağını, yukarıda belirtilen aykırılığın gerçekleştiği aydan itibaren taahhüt süresi bitimine kadar ödemem gereken vergiler dahil kalan
ilgili Paket(ler) ve cihaz taksit tutarları toplamının ( geriye kalan ödenmemiş ay x seçilen aylık cihaz bedeli ) faturama bu hatta tahakkuk etmiş olan
tüm borçlar/bedeller ile birlikte bahse konu aykırılığın gerçekleştiği tarihi takip eden fatura dönemine yansıtılacağını ve/veya faturalandırılacağını ve
bunu ödemekle mükellef olduğumu ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımı,
25. Kampanya kapsamında belirlenen ödeme tipinin KKTCELL faturası olması durumunda; yukarıda 23. maddede belirtilen şekilde hesaplanan toplam
tazmin ve tazminat bedelinin ilgili hattımın Kampanyanın iptalinden sonraki tarihi takip eden aydaki/aylardaki fatura döneminde KKTCELL Faturasına
tek seferde yansıtılacağını bildiğimi,
26. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımla en fazla bir kere katılabileceğimi,
27. İşbu Taahhütname süresince seçmiş olduğum ve ödemekle sorumlu olduğum Paket’te belirtilen tarife ücretlerinde değişiklik olabileceğini her
hâlükârda yapılan bu ücret değişikliğinin cihaz taksit tutarını değiştirmediğini, sadece tarife ücretinde değişiklik olabileceğini, ücretlendirmenin
KKTCELL tarafından www.kktcell.com adresinde belirtilen bedeller üzerinden ücretlendirileceğini bildiğimi,
28. İşbu Taahhütnamenin süresinin bitmesi ya da herhangi bir sebeple paketin/Taahhütnamenin süresinden önce iptal edilmesi durumunda, aksini talep
etmedikçe hattıma ait kullanımların www.kktcell.com adresinde belirtilen standart tarife üzerinden ücretlendirilmeye devam edeceğini,

29. Hali hazırda KKTCELL kampanyalarının birinden veya birden fazlasından faydalandığım takdirde ayni hattımla işbu Kampanyadan
faydalanamayacağımı, aynı anda hem kontratlı KKTCELL kampanyalarının birine hem de işbu Kampanyaya katılmam halinde ise KKTCELL tarafından
işbu Kampanyaya başvurumun iptal edileceğini, iptal edilmesi durumunda ise 27. maddenin uygulanacağını işbu Kampanyaya katılmamla birlikte
taahhüt süresince, tüm tarifeler için geçerli olmadığı sürece, başka hiçbir ses teklifinden yararlanamayacağımı bildiğimi,
30. Vergilerde meydana gelecek artışların KKTCELL tarafından Paket ve Paket aşım bedellerine yansıtılacağını ve Kampanya süresi içerisinde tarafıma
fatura edileceğini,
31. Kampanya kapsamındaki EK-1’de belirtilen Paketlerin kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimi, bunlara ilişkin www.kktcell.com
adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumu,
32. İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan KKTCELL faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin
tahsilatında KKTCELL Bireysel ve/veya Kurumsal Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
33. Aşağıda belirtilen adresin, tarafıma yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu, adres değişikliğini KKTCELL’e yazılı olarak
bildirmedikçe, tarafıma yapılacak her türlü tebligatın aşağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını,
34. İşbu Taahhütnamenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, KKTCELL’in ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının geçerli, bağlayıcı
olacağını ve kesin delil teşkil edeceğini; KKTCELL’i yemin teklifinden ber’i kıldığımı ve işbu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu, bu
düzenlemenin, ihtilafın yargıya intikali durumunda başka delillere başvuramayacağım şeklinde yorumlanamayacağını,
35. İşbu Taahhütnamenin ifası ve işbu Taahhütname kapsamında verilen servis ile ilgili ihtilaf hallinde ikametgâhımın ve/veya Sözleşme yerinin bulunduğu
KKTC Kaza Mahkemelerinin ve KKTC Hukukunun yetkili olduğunu,
36. İşbu Taahhütnameye konu EK Paketten yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafıma ait ve doğru olduğunu,
37. 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilen ve ve orijinali KKTCELL’de, bir kopyası da tarafımda kalacak olan işbu Taahhütnamenin mali yükümlülüğünün
yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını,
38. İşbu Taahhütname gereği EK-1’de almış olduğum cihaz mülkiyetinin taahhüt etmiş olduğum süre ve meblağ sona ermeden bana geçmeyeceğini
bildiğimi, tüm meblağ ödenmeden mülkiyetin bende olmayacağını kabul ettiğimi,
39. Kampanyasına katıldığım ve EK-1’deki kampanya koşullarının tümünü kabul ettiğimi beyan eder, aldığım mal/ hizmetin toplam bedelinin BİNDE
BEŞ’ini pul masrafı olarak çıkacak olan ilk faturamda bir defada ödeyeceğimi,
40. İşbu Taahhütname süresinin 12 ay ve/veya 24 ay olduğunu, 12 aylık ve/veya 24 aylık sürenin sonunda ek paketlerinden yeniden 12 ay ve /veya 24
aylık taahhüt ile yararlanabileceğimi,
Peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederim.
İşbu Taahhütnameyi okuyarak ………/……../......... Tarihinde imzaladım.
Taahhüt Başlatılacak Numara:……….
IMEI:…………………………………….
İsim- Soy isim:.....................................
Kimlik No:..........................................
Adres:..................................................
İrtibat No:...........................................
İmza:...................................................

EK-1 PAKET ÖZELLİKLERİ VE BAŞVURU FORMU
İşbu Başvuru Formunun, ……/….……/…...... Tarihinde imzalamış olduğum KUZEY KIBRIS TURKCELL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ (Bundan sonra
“Taahhütname” olarak anılacaktır) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Başvuru Forumu’nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda “Taahhütname”
hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederim. Kampanya kapsamındaki Paket detayları aşağıdaki gibidir
CİHAZ: Alcatel Idol 4

Paket

Taahhüt
Süresi

Aylık
Ödenec
ek Tutar

Ön Ödeme
Miktarı

Aylık Fayda

Taahhüttün İhlal Edilmesi
Halinde Geriye Kalan Aylar
Boyunca Ödenmesi Gereken
Aylık Cihaz Bedeli

Tarifelere ek+ (12 ay)

12 ay

74.44 TL

YOK

-

73.73 TL

Tarifelere ek+ (24 ay)

24 ay

40.44 TL

YOK

-

40.17 TL

2 GB internetli (12 ay)

12 ay

84.44 TL

YOK

2 GB internet

73.73 TL

2 GB internetli (24 ay)

24 ay

50.44 TL

YOK

2 GB internet

40.17 TL

1 GB internetli – Ön
Ödemeli (24 ay)

24 ay

19.90 TL

499 TL

1 GB internet

14.97 TL

Seçilen
Paket

*Yukarıda seçtiğim paketi sözlü olarak değiştirme talebim olması halinde bu değişikliğin doğuracağı yükümlülüklerden sorumlu olacağımı ve bu değişiklik ile
ilgili KKTCELL’in kayıtlarının esas ve geçerli addolunacağını beyan kabul ve taahhüt ederim.
**Yukarıda seçtiğim paket ile ilgili Taahhütnameyi her ne şekilde olursa olsun ihlal etmem halinde yukarıda seçmiş olduğum cihazın aylık gerçek bedeli her
paket için yukarıdaki tabloda ‘’Taahhüttün İhlal Edilmesi Halinde Geriye Kalan Aylar Boyunca Ödenmesi Gereken Aylık Cihaz Bedeli’’ kolonunda belirtilen
miktarı bir tamam ödemekle mükellef olduğumu kabul ve taahhüt ederim. Şöyle ki, taahhütnameyi her ne şekilde olursa olsun ihlal etmem halinde ödemem
gereken tazminat miktarı, (geriye kalan ödenmemiş aylar) x (seçtiğim paketin ‘’Taahhüttün İhlal Edilmesi Halinde Geriye Kalan Aylar Boyunca Ödenmesi
Gereken Aylık Cihaz Bedeli’’ kolonunda belirtilen TL miktarı) şeklinde hesaplanarak faturama tek seferde yansıtılacağını ve bu miktarı bir tamam
ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.
+Tarifelere ek seçeneğinden sadece Eko, Eko Ekstra, Gold, Gold Mini, Flexi 2GB, Flexi 4 GB, Flexi 6 GB, Kamu 300, Kamu 500, Midi, Maxi, Mega, Platinum,
Platinum Premium, Platinum Grand, Kurumsal Flex 3GB, Kurumsal Flex 5GB, Kurumsal Flex 7GB, Kurumsal Eko, Kurumsal Eko Ekstra, lifecell MIDI, lifecell
MAXI, lifecell MEGA tarifelerindeki aboneler yararlanabilmektedir.

İmza:...........................................................
Müşteri Bilgileri
Tarih:
Taahhüt Başlatılacak Numara:
IMEI:
Müşteri İsim Soy isim:
Müşteri Kimlik No:
Müşteri İmzası:

