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HD YAYIN TAAHHÜTNAMESİ
1.
İşbu taahhütname konusu olan ve yüksek çözünürlükteki yayınları izleme imkanı sağlayan HD
yayın servis hizmetinin DIGITURK tarafından sağlanan özel teknolojik bir hizmet olduğunu ve bu
Hizmeti zamanında ve kesintisiz alabilmek için DIGITURK İçerik Üyelik Paketlerinden herhangi
birisine üye olmayı ve/veya mevcut üyeliğimi devam ettirmeyi ve DIGITURK tarafından belirlenen
HD yayın servis hizmeti bedelini ödemeyi şimdiden beyan, kabul ve taahhüt ederim.
2.
İşbu taahhütname ile liste fiyatı DIGITURK tarafından aylık 12-TL (On İki Türk Lirası) olarak
belirlenen HD yayın servis hizmetine, 12ay (On İki)
24ay ( yirmi dört)
süre ile üye
olduğumu ve 12 ay
/ 24 ay
süre ile üye kalmam ve ödemelerimi zamanında yapmam
koşulu ile adı geçen hizmetin tarafıma indirimli olarak aylık 7-TL (Yedi Türk Lirası) olarak
sunulacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
3.
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.
4.
12 / 24 aylık taahhüt süresi sonunda işbu taahhütnameye konu HD yayın servis hizmetine
ilişkin aboneliğimi iptal ettirmemem halinde, HD yayın servis hizmetine ilişkin güncel bedeller
üzerinden tarafıma faturalandırma yapılacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim .
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5.
İşbu taahhütname konusu HD yayın servis hizmetini ancak üyesi olduğum İçerik Paketi
içerisinde sunulan kanallar ve programların HD yayını olması halinde kullanabileceğimi, HD yayın
servis hizmetine ek olarak Dilediğin Zaman (Video Demand) servislerinden ise yine üyesi
bulunduğum İçerik Paketleri bakımından faydalanabileceğimi, DIGITURK’ün tarafıma sağlanan HD
servis hizmeti ve buna ilişkin teknik standartlar ile Dilediğin Zaman (Video Demand) servislerinde yer
alan içerikleri tek taraflı olarak düzenleme hakkı bulunduğunu, bunları dilediği zaman ve dilediği
şartlarda değiştirebileceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt ederim.
6.
İşbu taahhütname konusu HD yayın servis hizmetine ek olarak Dilediğin Zaman (Video on
Demand) servislerinden faydalanabilmem için tarafıma tesis edilen HD uydu alıcısının internet hattına
bağlanması gerektiğini bildiğimi, internet hat ve bağlantısının bizzat tarafımdan sağlanması

gerektiğini, DIGITURK’ün tarafıma herhangi bir şekilde internet hattı ile ilgili herhangi bir taahhütte
bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederim.
7.
İşbu Taahhütnameden doğan damga vergisi ve varsa diğer vergiler tarafıma ait olduğunu ve
DIGITURK tarafından vergi dairesine ödeneceğini bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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 kabul, 1 (bir) asıl nüsha olarak tanzim edilen
işbu taahhütnamenin aslının DIGITURK tarafından muhafaza edileceğini bildiğimi, tarafıma bir
fotokopisinin verildiğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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Not: Taahhüt şartları ile ilgili her türlü soru ve şikayetlerinizi 0 212 473 73 73 numaralı müşteri
hizmetlerini arayarak iletebilirsiniz.

