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DIGITURK tarafından, tarafıma kiralanan “HD-PVR Uydu Alıcısı”nın mevcut teknik özelliklerini
kullanabilmem ve mülkiyeti DIGITURK’e ait bulunan Kutu’nun sağladığı PVR Hizmetinden
faydalanabilmem için aşağıda maddeler halinde belirtilen koşulları kabul ettiğimi beyan ve taahhüt
ederim.
1. İşbu taahhütname konusu, DIGITURK’ün sağladığı yüksek çözünürlükte
(ve standart
çözünürlükteki) yayınları gösterebilme ve içindeki sabit disk kapasitesi sayesinde yayınları
kaydederek daha sonrasında kayıtlı içeriği gösterebilme özelliği olan “HD-PVR Uydu Alıcısı”nın
mevcut teknik özelliklerini kullanabilmek ve Kutu’nun sağladığı PVR Kiralama Hizmetinden
faydalanabilmek için DIGITURK İçerik Üyelik Paketlerinden herhangi birisine üye olmayı veya
mevcut üyeliğimi devam ettirmeyi beyan, kabul ve taahhüt ederim.
2. ”HD-PVR Uydu Alıcısı”nın kaydetme, kayıtlı içeriği izleme, sabit diske DIGITURK tarafından
yüklenen programları izleme, HD kanalları izleme özelliklerinin DIGITURK tarafından sağlanan özel
teknolojik bir hizmet olduğunu ve bu Hizmeti zamanında ve kesintisiz alabilmek için DIGITURK
İçerik Üyelik Paketine ödemekte olduğum ücrete ek olarak işbu taahhütname ile belirlenen servis
hizmeti bedelini ödemeyi şimdiden beyan, kabul ve taahhüt ederim.
3. İşbu taahhütname ile liste fiyatı DIGITURK tarafından aylık 35-TL (Otuzbeş Türk Lirası) olarak
belirlenen HD-PVR Uydu Alıcısı yayın servis hizmetine 12 ay süre ile üye olmam ve üye kalmam ve
ödemelerimi zamanında yapmam koşulu ile adı geçen hizmetin tarafıma indirimli olarak 21,99 TL
(Yirmi Bir Türk Lirası Doksandokuz Kuruş)’den temin edileceğini, üyeliğimde en az 1 platin paket
(film,dizi veya sporlu paketler) olması durumunda ise tarafıma 10,00 TL‘lik ayrıca bir indirimin daha
sağlanacağını bildiğimi; bu doğrultuda HD-PVR Uydu Alıcısı yayın servis hizmetine 12 (on iki) ay süre
ile üye olduğumu, söz konusu pakete 12 (on iki) ay süre ile üye kalacağımı kabul, beyan ve taahhüt
ederim.
4. Borcuma ilişkin ödemeleri aksatmam veya üyeliğimi taahhüt süresinden önce iptal etmem sebebiyle
taahhüdüme aykırı davranmam durumunda, taahhütnameye konu hizmetin başlangıç tarihinden
aykırılık tarihine kadar geçen süre için, DIGITURK tarafından işbu taahhüt kapsamında liste fiyatları
üzerinden tarafıma yapılan indirimlerin tamamının tek fatura ile tarafımdan talep edileceğini ve söz
konusu fatura bedelini DIGITURK’ün ilk talebinde ayrıca bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın
derhal ödeyeceğimi gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
5.
12 aylık taahhüt süresi sonunda işbu taahhütnameye konu PVR hizmetine ilişkin aboneliğimi
iptal ettirmemem halinde, HD-PVR Uydu Alıcısı yayın servis hizmetine ilişkin güncel bedeller
üzerinden tarafıma faturalandırma yapılacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
6. “HD-PVR Uydu Alıcısı”nın “Kaydetme” ve “Kayıtlı içeriği izleme” özelliğini ancak üyesi olduğum
İçerik Paketi içerisinde sunulan kanallar ve programlar için kullanabileceğimi ve kaydedilen
programların saklama süresini belirleme hakkının DIGITURK’e ait olduğunu, herhangi bir sebeple
içeriğin kaydedilememesi veya kaydedilen içeriğin herhangi bir sebeple silinmesi, yok olması,

bozulması, izlenememesi durumunda içerik ile ilgili DIGITURK’ten hiçbir talepte bulunmayacağımı;
DIGITURK’ün, “HD-PVR Uydu Alıcısı”nın kayıt kapasitesi ile kapasite dağılımını ve üyesi olduğum
içerik paketi içerisinde sunulan kanalları kaydedilebilecek ve kaydedilemeyecek kanallar şeklinde
belirleyebileceğini; tarafıma sağlanan Hizmeti ve buna ilişkin teknik standartları tek taraflı olarak
düzenleme hakkı bulunduğunu bunları dilediği zaman ve dilediği şartlarda değiştirebileceğini
şimdiden beyan, kabul ve taahhüt ederim.
7.
İşbu taahhütname konusu HD-PVR Uydu Alıcısı yayın servis hizmetinde yer alan seç – izle
(Video Demand) servislerinde yer alan içeriklerin DIGITURK’ün tek taraflı iradesi ile her zaman
değiştirilebileceğini bildiğimi, içeriklerin kaldırılması, silinmesi, değiştirilmesi hallerinde ise
DIGITURK’ten herhangi bir talepte bulunmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
8. Üyelik İçerik Paketi içerisinde sunulan Programların kaydedilmesi ile ilgili olarak 5846 sayılı yasa ve
bu yasaya dayanılarak çıkarılan Kanun ve yönetmelik hükümlerine aynen riayet edeceğimi,
kaydedilen programları hiçbir şekilde dağıtmamayı, çoğaltmamayı ve çoğalttırmamayı, devretmemeyi
beyan, kabul ve taahhüt ederim. Bu konudaki yasal düzenlemeler dolayısıyla uğrayacağım muhtemel
yasal takiplerden dolayı DIGITURK’u sorumlu tutmadığımı kabul ve taahhüt ederim.
5846 sayılı yasa ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan Kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı
davranmam sebebi ile 3. kişilerin mali hak bedeli, tazminat, kar kaybı veya hangi ad altında olursa
olsun talep edebilecekleri bedellerden DIGITURK’ün hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını şimdiden
beyan, kabul ve taahhüt ederim.
İşbu Taahhütnameden doğan damga vergisi ve varsa diğer vergiler tarafıma ait olduğunu ve
DIGITURK tarafından vergi dairesine ödeneceğini,
İşbu taahhüdüm ...../...../........ tarihle imza ettiğim ......... seri nolu Digital Televizyon İçerik Hizmetleri
Kullanma Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz parçası mahiyetinde olduğunu, bu taahhütname ile
düzenlenmiş hükümler haricinde, ......... seri nolu Digital Televizyon İçerik Hizmetleri Kullanma
Sözleşmesinin bütün hükümlerinin de geçerli olacağını, 1 (bir) asıl nüsha olarak tanzim edilen işbu
taahhütnamenin aslının DIGITURK tarafından muhafaza edileceğini bildiğimi, tarafıma bir
fotokopisinin verildiğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.
ABONE ADI VE SOYADI
İMZA

Not: Taahhüt şartları ile ilgili her türlü soru ve şikayetlerinizi 0 212 473 73 73 numaralı müşteri
hizmetlerini arayarak iletebilirsiniz.

