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TURKCELL SUPERONLINE DIGITURK KAMPANYASINA YENİ ÜYE OLACAKLARA İLİŞKİN
ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ
(Yeni Üyeliklere Yöneliktir)
TURKCELL SUPERONLINE Digitürk Kampanyası (“Kampanya”) Krea İçerik Hizmetleri ve
Prodüksiyon A.Ş. (“DIGITURK ”) ve TURKCELL SUPERONLINE (“SUPERONLINE”) işbirliğiyle
düzenlenmektedir. Kampanya kapsamında, DIGITURK ve SUPERONLINEtarafından ayrı ayrı
taahhütname imzalatılacak olup, iş bu taahhütname DIGITURK tarafından verilecek hizmete
ilişkindir.
Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.’ye;
Abbasağa Mah. Sungurlar İş Hanı No:45 K:1-2-3 Beşiktaş / İstanbul adresinde yerleşik Krea İçerik Hizmetleri
ve Prodüksiyon A.Ş. tarafından (bundan böyle DIGITURK olarak anılacaktır) düzenlenmekte olan “Giriş
Paketi ve 2 adet Keyif Paketine 24 Ay Taahhüt Veren Yeni Üyeye, Kurulum Ücretsiz, TURKCELL
SUPERONLINE Digitürk Kampanya (bundan böyle KAMPANYA olarak anılacaktır)’sından yararlanmak
istemem sebebiyle ……………………….. numaralı DIGITURK aboneliğim için işbu Taahhütnamede yer
alan hükümleri, bilgileri ve tabloları inceleyerek kendi koşullarıma uygun bularak imzaladım.
İşbu taahhütname ile;
1- Kampanya kapsamında DIGITURK aboneliğim için aşağıda yer alan tablodaki paketleri kendi iradem
doğrultusunda belirlediğimi; işbu taahhütnameyi imzaladığım tarih itibariyle Giriş Paketi ve seçeceğim
2 adet Keyif Paketine 24 (yirmidört) ay süresince üye kalacağımı, seçtiğim diğer paketlere ise
indirimli fiyatlardan faydalanmak istemem halinde 12 (oniki) ay süre ile üye kalacağımı, her iki
durumda da taahhüt süresince işbu taahhütnameye konu KAMPANYA’ya ilişkin tüm
yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak yerine getireceğimi, işbu taahhütnamede belirtilen
koşullara uyacağımı,
24 AY
SEÇİLEN
12 AY
TAAHHÜTLÜ PAKETLER TAAHHÜTLÜ
PAKET
PAKET
FİYATI
FİYATI
12,99 TL

DIGITURK

AYLIK
FİYAT
(LİSTE
FİYATI)

Giriş Paketi

14,99 TL

Keyif Paketi-Belgesel

4,00 TL

4,00 TL

Keyif Paketi-Çocuk

4,00 TL

4,00 TL

Keyif Paketi-Sporsever

4,00 TL

4,00 TL

Keyif Paketi-Müzik ve Eğlence

4,00 TL

4,00 TL

Keyif Paketi-Haber & Dünya

4,00 TL

4,00 TL

Platin Paket-Film

19,00 TL

14,00 TL

Platin Paket-Dizi

19,00 TL

14,00 TL

Platin Paket-Süper Lig

66,00 TL

56,00 TL

Platin Paket-Şampiyonlar

55,00 TL

45,00 TL

Platin Paket-Taraftar
Platin Paket - Şampiyon
Anadolu

49,00 TL

39,00 TL

34,00 TL

24,00 TL

SEÇİLEN
PAKETLER

Platin Paket - Anadolu Taraftar

26,00 TL

SporExtra Paketi
DIGITURK PLUS Uydu Alıcısı
için Servis Bedeli
HD Uydu Alıcısı için Servis
Bedeli

15,99 TL

21,00 TL
10,99 TL

35,00TL

14,99 TL* (ilk
8 ay ücretsiz)

12,00 TL

ücretsiz

Tüm fiyatlara KDV dahildir.
*Bir Platinli pakete üye olunması durumunda geçerli fiyattır.Platin pakete üye olunmaması durumunda geçerli
fiyat 24,99 TL’dir
2- Yukarıda tarafımdan seçilen paketleri kendi iradem doğrultusunda belirlediğimi, seçtiğim paketlere
taahhüt süresince üye kalacağımı, taahhüt süresince işbu taahhütnameye konu KAMPANYA’ya ilişkin
tüm yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak yerine getireceğimi, işbu taahhütnamede belirtilen
koşullara uyacağımı,
3- Bu Kampanya kapsamında iş bu taahhütnamedeki şartlara uymam halinde üyeliğimin 24 ayı
süresince Anadolu Taraftar Paketinden ücretsiz olarak yararlanacağımı bildiğimi ve 24 aylık
süre boyunca ücretsiz olarak yaralanacağım Anadolu Taraftar Paketi kapsamında kendi iradem
doğrultusunda seçtiğim takımı değiştirmeyeceğimi bildiğimi
4- Bu kampanya kapsamında Digiturk üyeliğimin başlatılmasına rağmen, SUPERONLINE
İnternet paketi üyeliğimin herhangi bir nedenle başlamaması durumunda; tarafıma bilgi
verilerek kampanya kapsamından çıkartılacağımı ve üyeliğim kapsamında sunulan 24 ay
ücretsiz HD veyahut 8 ay ücretsiz PVR servisinin durdurulacağını ve Giriş Paketi ve seçtiğim 2
adet Keyif Paketine yönelik güncel fiyatlar üzerinden faturalandırılacağımı bildiğimi,
5- İşbu taahhütname ile seçmiş olduğum paketlere ilişkin bedelin taahhüt süresince ilk aydan başlamak
üzere DIGITURK tarafından aylık faturalanacağını bildiğimi ve ödemelerimi bu faturalara istinaden
düzenli olarak yapacağımı,
6- Talep etmem halinde seçmiş olduğum paketleri artırarak üst paketlere geçebileceğimi,
7- KAMPANYA kapsamında DIGITURK tarafından tarafıma tahsis edilen Digiturk Uydu Yayın
Sisteminin hasar görmemiş halde tam, kusursuz ve hasarsız olarak tarafıma teslim edildiğini,
8- İkamet ettiğim konutun bulunduğu binada ortak DIGITURK anten sisteminin olması
durumunda sisteme bağlantı yapılmak suretiyle iç kurulum (45 TL) yapılacağını, ikamet ettiğim
konutun bulunduğu binada ortak DIGITURK anten sistemi olmaması halinde ise bireysel çanak
anten kurulumunun yapılacağını (85 TL) bildiğimi, ancak bu hizmetlerin işbu taahhütnamedeki
şartlara uymam halinde tarafıma ücretsiz olarak temin edileceğini,
9- İşbu taahhütnameye konu KAMPANYA kapsamında aktivasyon bedeli olan 30 TL’yi (herhangi
bir Platin Paket’e üye olmam durumunda aktivasyon bedeli 20 TL olacaktır) kurulumu
gerçekleştiren bayiye ödeyeceğimi,
10- İşbu taahhütnameye konu KAMPANYA’nın şartlarına aykırı olarak ilgili taahhüt süresi
dolmadan önce her ne sebeple olursa olsun taahhüdümü ihlal etmem, DIGITURK aboneliğimi
veya paket üyeliğimi taahhüt süresinden önce sona erdirmem, daha düşük bir pakete geçmem
veya SUPERONLINE İnternet Paketi üyeliğimi 24 (yirmidört) aydan önce sona erdirmem veya
daha düşük bir pakete geçmem ya da üst üste iki DIGITURK hizmet bedeli faturasını
ödememem durumunda yada herhangi bir sebeple aboneliğimin veya paket üyeliğimin
DIGITURK tarafından sona erdirilmesine sebebiyet vermem halinde, işbu Taahhütname’yi
imzaladığım tarihten itibaren taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar tarafıma sağlanan
indirim (AYLIK FİYAT ile TAAHHÜTLÜ FİYAT arasındaki fark), cihaz, kurulum veya diğer

faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamının tarafımdan tahsil edileceğini, ancak
taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş
kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutarın, sonraki faturama
yansıtılmak suretiyle ayrıca bir ihtar veya ihbarda bulunmaksızın tarafımdan talep
edecebileceğini bildiğimi ve bu borcu derhal ödeyeceğimi bildiğimi,
11- Taahhüt süresi sonunda paket üyeliklerimi iptal ettirmemem halinde, güncel bedeller üzerinden
tarafıma faturalandırma yapılacağını bildiğimi,
12- DIGITURK’ün İçerik Üyelik Paketlerinde bulunan kanalları (televizyon, radyo, interaktif kanallar vs)
dilediği şartlarda değiştirme hakkını saklı tuttuğunu bildiğimi,
13- DIGITURK tarafından verilen HD servis hizmetinden ancak üyesi olduğum İçerik Paketi içerisinde
sunulan kanallar ve programların HD yayını olması halinde faydalanabileceğimi bildiğimi,
14- Kampanya kapsamında aldığım hizmetlere karşılık DIGITURK ve SUPERONLINE ayrı ayrı fatura
düzenleyecek olup, faturalarımı ayrı ayrı ödemekle yükümlü olduğumu bildiğimi,
15- DIGITURK ve SUPERONLINEa vermiş olduğum kişisel bilgilerimin, trafik verileri ve fatura
bilgilerimin iki işletmeci arasında Kampanya koşullarının geçerli olacağı işbu Taahhütname’nin
tarafımdan imzalandığı tarihten itibaren 24 aylık süre boyunca paylaşılmasını kabul ettiğimi,
SUPERONLINE ve DIGITURK’e bu kapsamda iletilen bilgilerimin SUPERONLINE ve
DIGITURK tarafından Kampanya konusu edimleri yerine getirebilmek için kullanılmasının esas
olduğunu bildiğimi,
16- İşbu taahhütname konusu kampanya kapsamında üye olduğum SUPERONLINE İnternet Paketleri ile
ilgili yaşayacağım sorunlar bakımından DIGITURK’ün hiçbir sorumluluğu olmadığını bildiğimi; bu
konuda SUPERONLINE İnternet Paketlerinin sahibi olan SUPERONLINE ile iletişime geçeceğimi,
17- İşbu Taahhütnameden doğan damga vergisi ve varsa diğer vergiler tarafıma ait olduğunu ve
DIGITURK tarafından vergi dairesine ödeneceğini,
18- İşbu taahhütnamenin ...../...../........ tarihle imza ettiğim ....................................................... seri nolu
Ücretli Digital Televizyon İçerik Hizmetleri Konut İçi Kullanma Sözleşmesi (ABONELİK
SÖZLEŞMESİ)’nin eki ve ayrılmaz parçası mahiyetinde olduğunu, bu taahhütname ile düzenlenmiş
hükümler haricinde ANA SÖZLEŞME’nin bütün hükümlerinin de geçerli olacağını,
19- 1 (bir) asıl nüsha olarak tanzim edilen işbu taahhütnamenin aslının DIGITURK tarafından muhafaza
edileceğini bildiğimi, tarafıma bir fotokopisinin verildiğini,
Gayri kabili rücu beyan, kabul beyan ve taahhüt ederim.
ABONE ADI VE SOYADI
İMZA

Not: Kampanyadan faydalanan Aboneler, SUPERONLINEİnternet Hizmeti ile ilgili soruları için 0850
222 0 222 numaralı SUPERONLINE Müşteri Hizmetleri´ni, Digiturk abonelik paketleri ile ilgili
soruları için ise 212 473 73 73 numaralı DIGITURK Müşteri Hizmetleri´ni arayabileceklerdir.

