KKTCELL DAHİLİ

KUZEY KIBRIS TURKCELL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
İşbu Taahhütname, Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. ’den (bundan böyle “KKTCELL” olarak anılacaktır)
EK-1’de belirtilen paketler için bireysel ve/veya kurumsal abone olarak yararlanmak isteyen aboneler için
düzenlenmiştir.
İşbu taahhütname kapsamında Kampanyaya dâhil etmek istediğim adıma kayıtlı faturalı
hattımın/hatlarımın işbu Taahhütnamenin EK-1’inde belirttiğimi, Kampanya kapsamında ve EK-1’de
belirtilen “tarifeye/pakete ek” ya da “datalı” (internetli) paket seçeneklerinde belirtilen ve yine
taahhütname kapsamında EK- 1’de belirtilen ve seçmiş olduğum cihazı/cihazları kapsayan cihaz
tekliflerini” (farklı cihaz satış seçenekleri “Teklif” olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullar dâhilinde
tanımlanmasına onay verdiğimi,
1. İşbu taahhütnamenin EK-1’indeki Tabloda verilen teklif seçeneklerinden, tarifeye ek seçeneklerinden
birini seçmem durumunda, cihaz teklifi ile seçtiğim tarifenin kurallarının geçerliliğinin devam ettiğini,
‘Aylık Cihaz ve Kampanya Bedeli’ kolonunda verilen bedelin tarife/paket ücretime ek ödeyeceğim aylık
cihaz ve kampanya bedelini gösterdiğini, tarife bedeli ile cihaz bedelinin toplamını göstermediğini
bildiğimi,
2. Kampanya kapsamında EK-1’de belirlenen ödeme tipini seçmiş olduğum ve belirtilen Cihaz Kampanyası
Taahhütnamesi cihaz teklifinin taksitinin, KKTCELL tarafından ses hattıma, cihaz teklifi için başvurduğum
ayı takip eden faturalama dönemi (takip eden ayın 1. günü) itibarı ile tanımlanacağını ve tanımlandığı
tarihten itibaren seçilen teklif süresi boyunca her ay tanımlanacağını ve ilgili tarife/paket ve cihaz teklif
tutarının taahhüt süresince her ay paket dışı kullanımlarım hariç KKTCELL faturasına yansıtılacağını ve bu
meblağları zamanında ve eksiksiz olarak ödeyeceğimi,
3. 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,
4. İşbu Taahhütnamede seçimimi beyan ettiğim ve EK-1’de seçmiş olduğum Teklif(ler)’e karşılık seçtiğim
cihazın/cihazların taksit tutarının, teslim aldığım cihaz/cihazlar 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 Teklif tutarını bir tamam, eksiksiz olarak
ödeyeceğimi,
5. Cihaz teklifinden yararlanmak için halihazırda hattıma tanımlı tarife/paketten farklı tarifelerden/paketlerden
birisini seçmem durumunda, hattıma mevcut tanımlı olan tarifelerin/paketlerin otomatik olarak EK-1’de
belirttiğim ve seçtiğim cihaz teklifini alabilmek için seçtiğim tarifeye/pakete geçirileceğini, bu hususlara
herhangi bir itirazımın olmayacağını, işbu Taahhütnamenin taahhüt süresi içinde paketler arasında yer
alan seçmiş olduğum cihaz hariç tarifelerde/paketlerde değişiklik talebinde bulunabileceğimi,
tarifelerde/paketlerde 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 Ek-1’de
belirtilen 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
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yansıtılacak olan bedellerin güncel bedeller üzerinden yansıtılacağını ve kampanya bedelinde değişiklikler
olabileceğini bildiğimi,
6. Seçtiğim Teklif içerisinde aylık kısa mesaj, ses, internet ve/veya dijital uygulama faydalarının bulunması
ve faydaların kullanım miktarlarının aşılması halinde, kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin, EK1’de seçilen paketler için, paket içindeki dakika aşımları paket aşım bedeli olan ve www.kktcell.com’da
belirtilen tarife/paket 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,
7. Seçtiğim Teklif içerisinde ses, kısa mesaj, mobil internet ve/veya dijital uygulama faydalarının bulunması
durumunda ve bu faydaların 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,
8. İşbu Kampanya kapsamında EK-1’de belirtilen model ve IMEI numaralı cihazın işbu Taahhütnamenin imza
tarihi itibariyle tarafıma “Cihazın Kutusu”nu, hiç açılmamış, yırtılmamış ve/veya hasar görmemiş halde
teslim aldığımı, Cihaz’ın ayıplı olması halinde 40/2003 sayılı Tüketicileri koruma yasası kapsamındaki
seçimlik haklarımı doğrudan KKTCELL’e yöneltebileceğimi, Cihazın çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi
vs. durumlarında dahi üstlendiğim yükümlülüklerimin aynen devam edeceğini,
9. Internet hızının kullanılan şebeke tipine (2G, 3G, 4G), kapsama alanına, şebeke yoğunluğuna, kullanılan
cihaza, bağlanılan siteye ve coğrafi koşullara göre değişebileceğini bildiğimi,
10. Taahhüt süresi içerisinde işbu Kampanya kapsamında belirtmiş olduğum hattıma ait numara değişikliği
yapmam durumunda, hattıma tanımlı taahhüttün yeni numaram için aynı şart ve koşulların devam
edeceğini bildiğimi,
11. Seçtiğim Paket süresi boyunca, işbu Taahhütname ’de belirtmiş olduğum hattıma ait abonelik
sözleşmesini, hattın 3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması vesair bir sebeple feshi etmeyeceğimi,
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,
12. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerime kısmen veya tamamen aykırı davranmam durumunda
taahhütname süresi boyunca seçmiş olduğum ve/veya aldığım cihaz için her ay EK-1’de belirtilen erken
iptal bedeli ve vergiler de dahil tüm ücretlerin de derhal muaccel olacağını, peşinen ve defaten bunların
KKTCELL Hizmet Faturasında söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacağını ve
bunu bir tamam ödeyeceğimi, aksi takdirde işbu ödenmeyen meblağlar için KKTCELL’in aleyhime yasal
işlem başlatma hakkını saklı tuttuğunu, herhangi bir uyuşmazlık halinde KKTC Hukuku’nun uygulanacağını,
KKTCELL’in aleyhime başlatacağı yasal işlemin tüm masraflarını faizleri ile birlikte tarafımdan talep etme
hakkına sahip olduğunu,
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13. İşbu Taahhütname süresince seçmiş olduğum ve ödemekle sorumlu olduğum tarife/paket ücretlerinde
değişiklik olabileceğini, her hâlükârda yapılan bu ücret değişikliğinin cihaz taksit tutarını değiştirmediğini,
sadece tarife/paket ücretinde değişiklik olabileceğini, söz konusu değişikliklerin KKTCELL tarafından
www.kktcell.com adresinde belirtilen bedeller üzerinden ücretlendirileceğini bildiğimi,
14. Vergilerde meydana gelecek artışların KKTCELL tarafından tarife/paket aşım bedellerine yansıtılacağını ve
Kampanya süresi içerisinde tarafıma fatura edileceğini,
15. İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan KKTCELL faturalarına
yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında KKTCELL Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri
Abonelik Sözleşmesi (Bireysel ve/veya Kurumsal) hükümlerinin uygulanacağını,
16. İşbu Taahhütnamenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, KKTCELL kayıtlarının geçerli, bağlayıcı
olacağını ve kesin delil teşkil edeceğini; işbu maddenin hukuk anlamında yazılı bir delil sözleşmesi
olduğunu, bu düzenlemenin, ihtilafın yargıya intikali durumunda başka delillere başvuramayacağım
şeklinde yorumlanamayacağını ve İşbu Taahhütnamenin ifası kapsamında verilen servis ile ilgili ihtilaf
durumunda KKTC Kaza Mahkemelerinin yetkili olduğunu,
17. 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilen ve bir nüshası KKTCELL’de olmakla birlikte diğer nüshasının KKTCELL
tarafından bana teslim edileceğini ve işbu Taahhütnamenin mali yükümlülüğünün yasaların yükümlü
kıldığı taraflarca karşılanacağını,
18. 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,
19. İşbu taahhütname ve EK-1 inde belirtilen koşullarını tümünü kabul ettiğimi beyan eder, aldığım
mal/hizmetin toplam bedelinin BİNDE BEŞ’ini pul masrafı olarak çıkacak olan ilk faturamda bir defada
ödeyeceğimi,
Peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederim.
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EK-1: PAKET ÖZELLİKLERİ VE BAŞVURU FORMU
İşbu başvuru formunu aşağıda belirtilen tarihte imzalamış olduğumu, yukarıdaki maddeler ve KKTCELL
Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri Abonelik Sözleşmesi ile birlikte hüküm ifade edeceğini, KKTCELL’in
Cihaz faydalarında değişiklik ve sınırlama yapma hakkını saklı tuttuğunu peşinen beyan, kabul ve taahhüt
ederim.
CİHAZ: Monster ABRA A7 V11.2
Ödenecek
Aylık
Cihaz ve
Kampanya
Bedeli
1110,37
TL

Ön
Ödeme
Miktarı

Aylık Fayda

Erken İptal
Bedeli

Seçilen Paket
ve Adet

YOK

-

Kalan Ay x
1110,37 TL

………..Adet

Paket

Taahhüt
Süresi

Tarifelere ek+
(12 ay)

12 ay

Tarifelere ek+
(24 ay)

24 ay

640,8 TL

YOK

-

Kalan Ay x
640,8 TL

………..Adet

6 GB internetli
(12 ay)

12 ay

1140,5 TL

YOK

6 GB
internet

Kalan Ay x
1110,37 TL

………..Adet

24 ay

670,9 TL

YOK

6 GB
internet

Kalan Ay x
640,8 TL

………..Adet

12 ay

999,9 TL

1250 TL

6 GB
internet

Kalan Ay x
969,83 TL

………..Adet

24 ay

581,5 TL

1250 TL

6 GB
internet

Kalan Ay x
551,34 TL

………..Adet

12 ay

969,83 TL

1250 TL

-

Kalan Ay x
969,83 TL

………..Adet

24 ay

551,34 TL

1250 TL

-

Kalan Ay x
551,34 TL

………..Adet

6 GB internetli
(24 ay)
Ön Ödemeli 6
GB İnternetli
(12 ay)
Ön Ödemeli 6
GB İnternetli
(24 ay)
Ön Ödemeli
Tarifelere ek+
(12 ay)
Ön Ödemeli
Tarifelere ek+
(24 ay)

+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 15 GB, Platinum 20 GB, Platinum 25 GB, Kurumsal
Flex 3GB, Kurumsal Flex 5GB, Kurumsal Flex 7GB, Kurumsal Eko, Kurumsal Eko Ekstra, lifecell MIDI, lifecell
MAXI, lifecell MEGA, lifecell Plus, Süper, lifecell 4GB, lifecell 6GB, lifecell 8GB, lifecell 10GB, Yıldız 5, Yıldız
8, HY 400, HY 600, HY 900, HY 1500 tarifelerindeki aboneler yararlanabilmektedir.

Müşteri Bilgileri
Tarih:
Taahhüt Başlatılacak Numara:
IMEI / Seri No:
Müşteri İsim Soy isim:
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Müşteri Kimlik No:
Müşteri İmzası:

Müşteri Temsilcisi İmza:...........................................................

