KUZEY KIBRIS TURKCELL PAKET / TARİFE TAAHHÜTNAMESİ
İşbu Taahhütname, Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.’den (bundan böyle “KKTCELL” olarak anılacaktır) EK-1’de belirtilen paket/tarifeden
kurumsal abone olarak yararlanmak isteyen aboneler için düzenlenmiştir.
1- İşbu Taahhütname kapsamında EK-1’de seçmiş olduğum paket/tarife ile başlatılan hizmet ve sunulan indirim miktarı kapsamında
adıma/şirketime çıkacak olan KKTCELL hizmet faturasına, paket/tarife ücretinin (tüm vergiler dâhil) her ay bir kalemde yansıyacağına onay
verdiğimi,
2- EK-1’de seçmiş olduğum paket/tarife kapsamında dahil ettiğim hat/hatlar için, imzalamış olduğum işbu Taahhütnamenin Ek-1’de belirtilen
paket/tarife ek faydalarının KKTCELL tarafından ses hattıma başvurduğum ayı takip eden faturalama dönemi (takip eden ayın 1. günü) itibarı
ile tanımlanacağını ve tanımlandığı tarihten itibaren seçilen paketin/tarifenin taahhüt süresi boyunca her ay tanımlanacağını ve ilgili
paket/tarife tutarının taahhütname süresince her ay hattımın/hatlarımın KKTCELL hizmet faturasına yansıtılacağını ve bu meblağları
zamanında ve eksiksiz olarak ödeyeceğimi,
3- İşbu taahhütname süresince gerçekleştireceğim paket/tarife harici tüm kullanımların paket/tarife aşımı olmuş olacağını ve bu kullanımların
ücretlendirilmesinde fayda aşım şartlarının geçerli olup, kullanımın gerçekleştiği tarihte www.kktcell.com adresli internet sitesinde yer alan
ilgili paket/tarife aşım ücretleri üzerinden hesaplanarak hattımın faturasına yansıtılacağını ve işbu meblağı bir tamam ödemekle mükellef
olduğumu, peşinen kabul ve beyan ettiğimi, KKTCELL’in işbu taahhüt dönemi süresince paket/tarife aşım ücretlerinde değişiklik yapma hakkının
saklı olduğunu ve/veya vergilerde ve/veya sair harçlarda meydana gelecek artışların KKTCELL tarafından EK-1’de seçmiş olduğum paket/tarife
bedellerine yansıtılacağını,
4- İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde seçtiğim servis kapsamındaki aylık kullanım miktarını kısmen ya da tamamen kullanmamış olmam halinde dahi
seçilen paket/tarife bedelinin, taahhüt süresi boyunca hattımın/hatlarımın faturasına yansıtılacağını, kullanmadığım kısma ait bedelin indirimi,
iadesi veya bir sonraki aya devri gibi herhangi bir talebimin olmayacağını, söz konusu kullanım miktarlarını başkaca herhangi bir hatta devretme
hakkımın bulunmadığını,
5- İşbu taahhütname kapsamında bulunduğum ülkede geçerli aktif yurtdışı paketi/servisi olmaması durumunda yurtdışında yapacağım tüm
kullanımların www.kktcell.com adresinde yer alan standart yurtdışı tarifesinden ücretlendirileceğini,
6- İşbu Taahhütnamede belirtmiş olduğum ses hattımın/hatlarımın, seçtiğim paket/tarife süresi boyunca kesin veya geçici olarak
kapatmayacağımı, ön ödemeli hatta geçirmeyeceğimi, üzerime kayıtlı olan ve/veya kayıtlı olmayan başka bir hat ile değiştirme talebinde
bulunmayacağımı ve/veya 3. kişilere devretmeyeceğimi,
7- İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerime kısmen veya tamamen aykırı davranmam ve/veya Taahhütname konusu ve/veya Ek-1’de
seçmiş olduğum paket/tarife kapsamında almış olduğum ödemelerin herhangi birinin aksamasında ve/veya yapılmamasında ve/veya seçtiğim
paket/tarife süresi sona ermeden paket/tarifeden ayrılmak istemem ve/veya işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğum hattı başka bir
operatör ve/veya haberleşme sağlayıcısına taşımam ve/veya devretmem halinde, işbu taahhütname süresi boyunca seçmiş olduğum
paket/tarifelerden indirim aldığım her ay için 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,
8- İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve/veya yukarıda sayılan KKTCELL Hizmet Faturalarına yansıtılmış ve/veya yansıtılacak
olan tüm bedellerin tahsilatında KKTCELL Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
9- 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,
10- İşbu Taahhütnamenin ifası ve işbu Taahhütname kapsamında verilen servis ile ilgili ihtilaf durumunda KKTC Kaza Mahkemelerinin yetkili
olduğunu,
11- İşbu Taahhütnameye konu paket/tarifelerden yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafıma/şirketime ait ve doğru olduğunu,
12- 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,
13- İşbu Taahhütname süresinin seçeceğim süreye göre 12 veya 24 ay olduğunu, 12 veya 24 aylık sürenin sonunda sözleşmenin fesih edildiğini
ve/veya yenilemek istemediğimi KKTCELL’e bildirmediğim durumda, Taahhütname aynı koşullarda 12 veya 24 aylık periyodlar halinde
kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. Yenilenen taahhütnamede 12 veya 24 aylık yeni dönem için ödemem gereken taahhüt bedelinin;
taahhütname yenilendiği gün itibariyle geçerli olan paket/tarife ücreti üzerinden hesaplanarak faturama yansıtılacağını ve işbu
taahhütnamenin yenilenmesi durumunda yeni taahhüt süresinin ilk 3 ayı geçmesi ve işbu taahhütnameyi fesih etmem ve/veya taahhüt
yenilemekten vaz geçmek istemem durumunda işbu taahhütname ve eklerinde belirtilen erken iptal bedelinin tarafıma yansıtılacağını, peşinen
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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KKTCELL GENEL

KKTCELL DAHİLİ
EK-1 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 paket/tarife faydalarında değişiklik ve sınırlama yapma hakkını saklı
tuttuğunu peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederim.
İşbu taahhütname kapsamındaki aşağıda belirtilen seçeneklerden tercih edilen tarifenin tanımlanacağı ses hattının/hatlarımın numarası
aşağıdaki tabloda eksiksiz olarak belirtilmelidir:
TARİFE MODELİ:

TARİFE

ESNAF 2

12 Aylık
TARİFE
FİYATI

TARİFE İÇERİĞİ
- Kurum içi ve esnaf tarifelilerle
sınırsız dakika
- Yurtiçi her yöne ve yurtdışı yönüne
200 dakika
-Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerle 200
dakika
- Her yöne 2000 SMS
- 2 GB internet

69 TL

24 Aylık
TARİFE
FİYATI

12 Aylık
Erken İptal
bedeli

24 Aylık
Erken İptal
bedeli

Yararlanılan
ay x 40TL

Yararlanılan
ay x 50TL

Yararlanılan
ay x 40TL

Yararlanılan
ay x 50TL

Yararlanılan
ay x 60TL

Yararlanılan
ay x 70TL

Seçilen
Tarife
Paketi

Taahhüt Başlatılacak SES
Hattı
Numarası/Numaraları

59 TL

-Sınırsız WIFI
-facebook 5GB paketi
-5GB fizy müzik & video

ESNAF 4

- Kurum içi ve esnaf tarifelilerle
sınırsız dakika
- Yurtiçi her yöne ve yurtdışı yönüne
400 dakika
-Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerle 400
dakika
- Her yöne 4000 SMS
- 4 GB internet

119 TL
109 TL

-Sınırsız WIFI
-facebook 5GB paketi
-5GB fizy müzik & video

ESNAF 8

- Kurum içi ve esnaf tarifelilerle
sınırsız dakika
- Yurtiçi her yöne ve yurtdışı yönüne
800 dakika
-Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerle 800
dakika
- Her yöne 8000 SMS
- 8 GB internet

179 TL
169 TL

-Sınırsız WIFI
-facebook 5GB paketi
-5GB fizy müzik & video
*seçmiş olduğum paket/tarifeye ek olarak yararlanabileceğim tekliflerin detaylarını güncel olarak www.kktcell.com adresinden takip
edebileceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri Bilgileri
Tarih:
Taahhüt Başlatılacak Numara:
IMEI:
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KKTCELL DAHİLİ
KKTCELL GENEL

Müşteri İsim Soyisim:
Müşteri Kimlik No:
Müşteri İmzası:

Müşteri Temsilcisi/Satış Yetkilisi :…………………………….
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