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TURKSAT UYDUSU İLE SPORLU PAKETLERE İLİŞKİN 12 AYLIK ABONELİK
TAAHHÜTNAMESİ
(Yeni Üyeliklere Yöneliktir.)
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 ve 03.11.2012 tarihine
kadar geçerli olan “TURKSAT UYDUSU İLE SPORLU PAKETLERE İLİŞKİN 12 Ay Süre ile Abone Kalan
Yeni Üyeye Paket Fiyatları İndirimli 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; yukarıda belirtilen DIGITURK aboneliğim için işbu taahhütnameyi
imzaladığım tarih itibariyle 12 (oniki) ay süresince seçtiğim paketlere üye kalacağımı, işbu
taahhütnameye konu KAMPANYA’ya ilişkin tüm yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak yerine
getireceğimi, işbu taahhütnamede belirtilen koşullara uyacağımı,
DIGITURK

AYLIK FİYAT
(LİSTE FİYATI)

12 AY TAAHHÜTLÜ FİYATLAR

SuperLIG TV

55,99 TL

49,99 TL

Şampiyonlar

50,99 TL

41,99 TL

Taraftar Paketi

37,99 TL

29,99 TL

Ailecek

10,99 TL

-

Spor Extra

11,99 TL

9,99 TL

Yetişkin

12,99 TL

6,90 TL

SEÇİLEN
PAKETLER

Tüm fiyatlara KDV dahildir.
2- işbu taahhütnameye konu KAMPANYA’ya ilişkin tüm yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak yerine
getireceğimi, işbu taahhütnamede belirtilen koşullara uyacağımı,
3- 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,
4- Talep etmem halinde seçmiş olduğum paketleri artırarak üst paketlere geçebileceğimi,

5- KAMPANYA kapsamında DIGITURK tarafından tarafıma tahsis edilen Digiturk Uydu Yayın Sistemine
ilişkin kutuların ve diğer cihazların hasar görmemiş halde tam, kusursuz ve hasarsız olarak tarafıma teslim
edildiğini,
6- İkamet ettiğim konutun bulunduğu binada ortak DIGITURK anten sisteminin olması durumunda sisteme
bağlantı yapılmak suretiyle iç kurulum (30 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,
7- İşbu taahhütnameye konu KAMPANYA kapsamında aktivasyon bedeli olan 20 TL’yi kurulumu
gerçekleştiren bayiye ödeyeceğimi,
8- İşbu taahhütnameye konu KAMPANYA’nın şartlarına aykırı olarak 12 (oniki) aylık taahhüt süresi
dolmadan önce her ne sebeple olursa olsun taahhüdümü ihlal etmem, DIGITURK aboneliğimi veya Paket
üyeliğimi 12 (oniki) aylık süreden önce sona erdirmem durumunda veya üst üste iki hizmet bedeli
faturasını ödememem sebebiyle yada herhangi bir sebeple aboneliğimin veya paket üyeliğimin
DIGITURK tarafından sona erdirilmesine sebebiyet vermem halinde, üyelik iptaline/ihlal tarihine kadar
geçen süre içinde varsa KAMPANYA ile belirlenen liste fiyatları üzerinden tarafıma yapılan indirimlerin
tamamının tek fatura ile ve ayrıca bir ihtar veya ihbarda bulunmaksızın tarafımdan talep edecebileceğini
bildiğimi ve bu borcu derhal ödeyeceğimi,
9- Taahhüt süresi sonunda paket üyeliklerimi iptal ettirmemem halinde, güncel bedeller üzerinden tarafıma
faturalandırma yapılacağını bildiğimi,
10- DIGITURK’ün İçerik Üyelik Paketlerinde bulunan kanalları (televizyon, radyo, interaktif kanallar vs)
dilediği şartlarda değiştirme hakkını saklı tuttuğunu bildiğimi,
11- İşbu Taahhütnameden doğan damga vergisi ve varsa diğer vergiler tarafıma ait olduğunu ve DIGITURK
tarafından vergi dairesine ödeneceğini,
12- 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,
13- 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: Kampanyanın işleyişi ile ilgili her türlü soru ve şikayetlerinizi 0 212 473 73 73 numaralı müşteri hizmetlerini
arayarak iletebilirsiniz.

