Döküman
Kodu:
DSN-01

fSatış Formu ve Taahhütname
Üye No:
Smartkart No:
Kutu No:
Abone Bilgileri

Hizmetin Kullanılacağı ve Bağlantı Yapılacak

Adı/Soyadı:

Telefon:

Fatura Adresi:

Adres:

T.C. Kimlik:
Tel/GSM No:
E-Posta:

D-SMART İNTERNET KAMPANYA BİLGİLERİ
Kampanya
Adı:
Kampanya Bilgisi:
Taahhüt Bitiş Tarihi : .../.../20...*
* İşbu Satış Formu ve Taahhütname’nin 1. maddesi hükmü
saklıdır
KAMPANYA KAPSAMINDAKİ ÜCRET Taahhütsüz
KALEMLERİ
Ücret
ADSL 8Mb e kadar - limitsiz (AKN
50GB)
Aktivasyon Ücreti
Yalın İnternet Ücreti
Kurulum Ücreti
Modem Kullanım Bedeli ( Kablosuz
ADSL Modem )
Ek Hizmet ( )
Aylık Faturaya Yansıtılacak Toplam
Tutar
Güvenli İnternet Profili
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İndirim

İndirim
Süresi

Faturalanacak
Tutar

Kota Aşım Ücreti

0,00

Kullandıkça ücretlenir

Tutarlara KDV ve ÖİV dahildir.
Demirören TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş.’ye (“Platform”)
1. Yukarıda belirtilen hizmetleri, iş bu Satış Formu ve Taahhütname'de belirtilen Kampanya Taahhüt
Süresi boyunca almayı ve bu süre boyunca abone olarak kalmayı, taahhüt süresinin fiilen hizmet
sunulmaya başlanan tarihten itibaren geçerli olduğunu, belirtilen hizmet bedellerini, zamanında ve
eksiksiz ödemeyi, Platform’a ödenmesi gereken tüm bedellerin kredi kartı bilgisi paylaşmam halinde
bildirdiğim kredi kartımdan elektronik ortamda tahsiline muvafakat ettiğimi, aboneliğimin herhangi bir
nedenle durdurulması halinde (ödenmemiş borçlar, nakil vs.) aboneliğimin durduğu sürenin taahhüt
süreme eklendiğini bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
2. İşbu Satış Formu ve Taahhütname kapsamında satın aldığım hizmetlerden yararlanabilmem amacıyla
tarafıma Platform tarafından sağlanmış olan modem dahil tüm donanım mülkiyetinin Platform’aait
olduğunu, söz konusu donanımın kullanımı sırasında azami dikkat ve özeni göstermekle mükellef
olduğumu, Platform'a ait olan donanımın hiçbir şekilde üçüncü kişilerce hacze konu olamayacağını ve
bu gibi ihtimallerde donanımın Platform'a ait olduğunu ilgili tutanaklarda beyan etmekle yükümlü
olduğumu, aksi halde doğacak tüm zarar ve ziyandan Platform'a karşı bizzat sorumlu olacağımı ve söz
konusu zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Platform'dan hizmet almakta olduğum
mevcut ADSL aboneliğinden Yalın İnternet aboneliğine geçiş yapmam halinde abonelik süresi boyunca
ayrıca 15 (onbeş) TL tutarındaki Yalın İnternet erişim bedelinin her ay tarafıma fatura edileceğini
bildiğimi, abonelik süresi boyunca gerçekleşen kota aşımının ücretlendirileceğini, Adil Kullanım Noktalı
(AKN) tarife seçmem halinde aboneliğimin Adil Kullanım Koşulları'na tabi olacağını bildiğimi, adil
kullanım noktası sınırını aşmamı takiben yararlanmakta olduğum internet (indirme/download) hızımın 4
Mbps tarife için en fazla 1 Mbps, 8 Mbps tarife için en fazla 3 Mbps, 10 Mbps ve 16 Mbps tarifeleri için
en fazla 5 Mbps, 24 Mbps için en fazla 8 Mbps, 50 Mbps için en fazla 16 Mbps, 100 Mbps için en fazla 24
Mbps ile sınırlandırılacağını bildiğimi,Platform dışında başka bir işletmeci tarafından tarafıma sağlanan
ADSL hizmetimin mevcut olması halinde, işbu kampanyadan yararlanabilmek için Abonenin İşletmeci
Değiştirmesi İçin Talep Formu'nu imzalamak suretiyle, yararlanmakta olduğum ADSL internet erişim
hizmetimi Platform'a taşımam gerektiğini bildiğimi, mevzuat kapsamında işletmeci değişikliği onayımın
alınması için Platform tarafından aranacağımı bildiğimi, tarafıma ulaşılamaz ve/veya işletmeci değişikliği
onayım alınamazsa işletmeci değişiklik talebimin iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim. Alt
Yapı Sağlayıcısı’nın, ankastreye kadar bağlantı işlemini gerçekleştirmesinden sonra Platform veya Alt
Yapı Sağlayıcı’dan kaynaklanmayan arızalar nedeniyle internet hizmetinin alınamaması durumunda ve
talep etmem halinde Platform’un 60 (altmış) TL karşılığında teknik servis hizmeti sağlayacağını,
taahhütlü kampanyalar kapsamında sağlanan bu hizmetin faturama yansıtılmayacağını, ancak bu tutarın
aboneliğimin taahhüt süresi içinde feshi durumunda Madde 6’ belirtilen hesaplamaya dahil edilerek
tahsil edileceğini bildiğimi ve ödemeyi kabul beyan ve taahhüt ederim. İşletmeci Değişikliği kapsamında
Abone'nin ödeyeceği taahhüt bozma bedeline ilişkin kampanyadan yararlanmış olmam halinde, tarafıma
mevcut İşletmeci tarafından yansıtılacak taahhüt bozma bedeline ilişkin Platform tarafından verilecek
desteğin sadece 24 ay taahhütlü kampanyalarda sadece limitsiz tarifelerde geçerli olduğunu, bu
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durumda Platform tarafından 200 TL'ye kadar olan tutarın Abone'ye indirim vermek suretiyle
ödeneceğini ve bu ödemenin aylık eşit taksitler halinde İnternet faturama indirim olarak yansıtılacağını,
bunun için eski İşletmeci'den iletilen taahhüt iptal bedeli faturamı ödeyerek, ödeme belgesini 0212 478
0 555'e fakslamam gerektiğini bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
3. Alınan hizmet dahilinde olması halinde D-Smart GO Spor hizmetinin kullanımı için internet üzerinden
gerçekleştireceğim aktivasyon sırasında okunacak olan sözleşmeyi elektronik ortamda ayrıca
onaylamam gerektiğini bildiğimi, D-Smart GO Spor kullanımımın internet üzerinden veri akışı gerektiren
bir servis olduğunu bildiğimi ve söz konusu kullanımın kotalı internet paketi kullanmam durumunda ve
kota aşımı söz konusu olduğunda servis sağlayıcı tarafından kota aşımı nedeniyle ayrıca
ücretlendirilebileceğini bildiğimi ve kampanya başlangıcında seçtiğim D-Smart GO Spor paketini
değiştiremeyeceğimi veya iptal edemeyeceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
4. Bir kampanya kapsamında İşbu Satış Formu ve Taahhütname'ye konu hizmetlerle birlikte (Uydu
Platform, iletim, içerik ve benzeri) başkaca hizmetlerin de birlikte alınmış olması halinde bu hizmetleri
ayrı ayrı iptal etmemeyi, kampanya kapsamında sağlanan indirimlerin ve avantajların bu hizmetlerin bir
arada sunulması halinde geçerli olduğunu, hizmetlerin tek başına alınması halinde aynı indirimli tarife
ve avantajlardan yararlanılamayacağını ve hizmet verilmeye devam eden ürünün taahhüt süresinin
sonuna kadar liste fiyatı ile sunulabileceğini, kabul, beyan ve taahhüt ederim. İptal edilen ürünün
taahhüdü nedeniyle oluşacak taahhüt iptal bedeli, hizmet verilmeye devam edilen ürünün taahhüt
süresine uyulduğu müddetçe faturalanmadan taşınır. Verilmiş olan taahhüt yerine getirildiğinde
bırakılan üründen ötürü taşınan taahhüt iptal bedeli sonlandırılmış olur. Eğer taahhüt süresi içerisinde
devam eden ürün de bırakılır ve taahhüde aykırı davranılırsa, taşınan taahhüt iptal bedeli de
sonlandırma bedeli ile birlikte aboneye yansıtılır Ayrıca, internet erişim hizmeti dahil birden fazla
hizmetin birlikte alındığı durumda, internet erişiminin alt yapı sağlayıcı ve/veya aboneden kaynaklanan
nedenlerle 30 (otuz) gün içerisinde sunulmasına başlanamaması halinde internet erişimine ilişkin
abonelik iptal edilir ve birlikte alınan diğer hizmetlere ilişkin olarak aboneyi bilgilendirmek kaydıyla ve
abone tarafından iptal edilene kadar ilgili hizmetlerin kampanyasız güncel liste fiyatları karşılığında
hizmet sunumuna devam edilebilir. İşbu Sözleşme kapsamındaki abonelik taahhütünün, daha önce
verilmiş başka bir abonelik taahhüt süresi tamamlanmadan verilmiş olması halinde ve daha önce
verilmiş abonelik taahhüt süresi tamamlanmadan Abonelik Sözleşmesi’nin iptali talep edildiğinde,
birinci taahhüt süresi nazara alınarak taahütün iptali nedeniyle hesaplanmış ve henüz aboneye
faturalanmamış olan tutar da ayrıca Aboneye faturalanır ve Abone tarafından ödenir.
5. Taahhüt sürem boyunca, seçmiş olduğum İnternet hız / kota paketinin tarifesinden daha düşük fiyatlı
bir tarifeye geçiş yapamayacağımı ve işbu taleplerin fesih sebebi sayılacağını bildiğimi, seçmiş
olduğum İnternet hız/kota paketini bir üst paket ile değiştirmek istemem halinde yararlanmaya
başladığım tarih esas alınarak yeni paket ile eski paket arasındaki fiyat farkının bir sonraki faturama
yansıtılacağını bildiğimi ve bu tutarları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
6. Taahhüt süresi içerisinde Abonelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshetmem veya Sözleşme'nin
haklı nedenle (borcun ödenmemesi vb) Platform tarafından feshedilmesi halinde, Taahhüt iptalinden
evvel tarafıma sağlanan indirim, hediye ve avantajlar ile kampanya kapsamında tahsil edilmemiş ise
aktivasyon bedelini, İnternet kurulum bedelini ödemeyi, Taahhüt İptali halinde; Taahhüt İptal Bedelinin,
taahhüt iptal edilmemiş olsaydı taahhüt süresi sonuna kadar ödemem gereken tutar ile karşılaştırılması
sonucunda, düşük ve lehime olan tutarın esas alınacağını bildiğimi ve mezkur bedelleri ödemeyi kabul,
beyan ve taahhüt ederim.
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7. Abonelik süresi içerisinde Abonelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshetmem veya Sözleşme'nin
haklı nedenle (borcun ödenmemesi vb) Platform tarafından feshedilmesi halinde Tarafıma mülkiyeti
muhafaza kaydıyla tahsis edilen modemi 7 gün içerisinde tarafıma bildirilen yetkili satıcılara ve/veya
bayilere eksiksiz ve çalışır durumda iade edeceğimi, aksi takdirde modem bedelinin tarafıma
faturalanacağını, sözleşme tarihindeki bedel olan kablolu modem için 30 TL, kablosuz modem için 75
TL, VDSL modem için 300 TL, fiber modem için 400 TL modem ücreti ödeyeceğimi kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
8. Abonelik Taahhüt Süresi'nin bitimini müteakip herhangi bir fesih bildiriminde bulunmadığım takdirde
aboneliğin Platform tarafından o günkü www.demirorentvdigital.com.tr adresinde yayınlanan cari liste
fiyatları üzerinden süresiz şekilde devam ettirilebileceğini kabul beyan ve taahhüt ederim.
9. Satın aldığım hizmetleri bildirdiğim adreste kişisel amaçlarla kullanacağımı ve kablolu yahut kablosuz
yöntemlerle üçüncü kişilerin kullanımına açmayacağımı, hukuka ve yetkilendirmeye aykırı kullanımda
bulunmayacağımı, işbu Satış Formu ve Taahhütname kapsamında belirlenen sınırlamalara aykırı
amaçlarla kullanmayacağımı, bu yükümlülüklere aykırı hareket etmem halinde oluşabilecek tüm
zararlardan sorumlu olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
10. İşbu Satış Formu ve Taahhütnamenin imzasından doğacak olan tutarın binde 9,48'i oranında damga
vergisi tutarının bir defaya mahsus olmak üzere Demirören TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş.
tarafından tarafıma faturalandırılacağını bildiğimi ve bu tutarı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
11. İşbu Satış Formu ve Taahhütnamenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda İstanbul ve
Tüketicinin ikametgâhı Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca Tüketici, Bakanlıkça her yıl Aralık
ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki
tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
12. Yukarıda belirtilen ürün ve hizmetlere abone olduğumu, hizmetin temel nitelikleri, süresi, fiyatı,
teslim koşulları, fesih koşulları, ihtilaf halinde yetkili mahkeme ve cayma hakkı ile ilgili olarak
bilgilendirildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşlem Tercihleri :
- Hizmete ilişkin faturalarımın posta yerine elektronik ortamda gönderilmesini istiyorum.
Ret Kutusu

- Platform'dan daha iyi hizmet almak ve sunulan avantajlardan yararlanmak için söz konusu hizmet veya
pazarlamanın kapsam ve süresince kişisel verilerimin kaydedilmesine, saklanmasına, işlenmesine ve
bu amaçla sınırlı olarak anonim hale getirilmiş işlenmiş verilerimin Platform tarafından yetkilendirilmiş
üçüncü şahıslarla paylaşılmasına izin veriyorum.
Ret Kutusu

- İletişim bilgilerim kullanılarak Platform ve/veya Platform tarafından yetkilendirilmiş üçüncü şahıslarca
pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme yapılmasına izin
veriyorum.
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Ret Kutusu

Yukarıda belirtilen red kutusunun işaretlenmesi (x), iznin verilmediği anlamına gelmektedir.
Yukarıda belirtilen İşlem Tercihlerimi, Online İşlem Merkezi ve Platform Çağrı merkezi üzerinden
ücretsiz olarak her zaman değiştirme imkanım olduğunu, verdiğim iznin geri alınması halinde bu
durumun Sözleşme’ye aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğimi kabul ve beyan ederim.
İş bu EK-1 Satış Formu ve Taahhütnamesi, Abonelik Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
Adı / Soyadı:

Tarih:
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İmza:

