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EUTELSAT UYDUSU İLE
KREDİ KARTLI AİLENİN YILDIZI PAKETİ
YENİ ÜYELİK KAMPANYASI KURULUMA İLİŞKİN ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ
(Yeni Üyeliklere Yöneliktir.)
1. ÜYE, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.’nin (DIGITURK) Kampanya’sından, 12 (on iki)
taksitle Taahhüt Süresi boyunca abonesi olma taahhüdünde bulunulan …………………………..
numaralı DIGITURK aboneliği (ÜYE) için aşağıdaki paketlerden birini seçerek faydalanabilecektir.
2. ÜYE, KAMPANYA kapsamında DIGITURK üyeliği için seçtiği paketleden işbu taahhütnameyi
imzaladığı tarih itibariyle 12 (oniki) ay boyunca DIGITURK abonesi olarak kalmak ve
KAMPANYA’ya ilişkin tüm yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirmek koşuluyla
tabloda belirilen fiyatlarla yararlanabilecektir.
3. Kampanya kapsamındaki Ailenin Yıldızı Paketi ve aşağıda belirtilen diğer paket ve servislerden seçimi
yapılmış olanlardan tabloda belirtilen fiyat ve koşullarda faydalanılacaktır.
DIGITURK
Paket ve servisler
Ailenin Yıldızı

AYLIK FİYAT
(LİSTE
FİYATI)

Kredi Kartı Tek
Çekim

12 Taksit Seçeneği ile
Ayda

65,00 TL

384 TL

32 TL

* Tüm fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
*12 ay taksitli geçerli olan aylık kampanyalı fiyat bilgileri tabloda yer almaktadır.

4. Yukarıdaki tabloda yer alan kampanyalı aylık ücretler tabloda belirtilen 12 aylık taahhüt süresi içerisinde
geçerli olup, bu tarihten sonra yürürlükteki liste fiyatı uygulanacaktır. Güncel liste fiyatı bilgisi
www.digiturk.com.tr’de yer almaktadır.
5. DIGITURK tarafından sunulan hizmetin, teknik imkansızlıklar nedeniyle ÜYE’nin hizmetten
yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumu hariç olmak üzere, ÜYE’nin işbu taahhüt süresi
dolmadan DIGITURK üyeliğini sona erdirmesi, taahhüdünü iptal ettirmesi, KAMPANYA kapsamında
alt paketlere veya ücret olarak daha düşük paketlere geçmesi, KAMPANYA koşullarına aykırı
davranması veya asgari 3 (üç) fatura borcunu ödememesi, DIGITURK tarafından ÜYE’nin üyeliğine
son verilmesi (sözleşmenin feshi) durumları başta olmak üzere, aboneliğin ve/veya KAMPANYA’nın
herhangi bir nedenle taahhüt süresinden önce sona ermesi durumunda, taahhütnamenin ÜYE tarafından
imzalandıgı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar ÜYE’ye sağlanan indirim ve
diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ÜYE’den tahsil edilecektir. Ancak
ÜYE’den taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar ÜYE’den faturaya yansıtılmak
suretiyle tahsil edilecektir.

6. DIGITURK tarafından hizmetin teknik imkansızlıklar nedeniyle ÜYE’nin hizmetten yararlandığı yerde
sürekli olarak verilememesi nedeniyle üyeliğin sona erdirilmesi durumunda, sağlanan cihazlara ilişkin
bedeller hariç olmak üzere, DIGITURK tarafından, cayma bedeli uygulanmayacaktır.
7. Ücreti DIGITURK tarafından ayrıca belirlenen içerikler, yukarıda belirlenen tutarlar dahilinde olmayıp,
ÜYE bu içerikleri satın aldığı veya izlediği takdirde belirlenen bedel, faturasına ayrıca yansıtılacaktır.
DIGITURK, kanalların ve sunduğu tüm içerik ve hizmetlerin sürekliliğini taahhüt edememektedir. Bu
nedenle, DIGITURK’ün sunmakta olduğu içeriği herhangi bir gerekçeye dayanmaksızın ve dilediği
zamanda kısmen veya tamamen kapsamdan çıkarma, değiştirme hakkı saklıdır.
8. İşbu KAMPANYA taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi ve varsa diğer vergiler, ÜYE’nin
faturasına yansıtılacaktır.
9. İşbu taahhütname Ücretli Digital Televizyon İçerik Hizmetleri Konut İçi Kullanma Sözleşmesi
(ABONELİK SÖZLEŞMESİ)’nin eki ve ayrılmaz parçasıdır. Bu taahhütnamede yer almayan hususlarda
ABONELİK SÖZLEŞMESİ’nin hükümleri geçerlidir.
10. 1 (bir) asıl nüsha olarak tanzim edilen işbu taahhütnamenin aslı DIGITURK tarafından muhafaza
edilecektir.
ABONE ADI VE SOYADI:
TARİH:
İMZA:

İşbu taahhütnameye konu KAMPANYA kapsamında ÜYE olduğum DIGITURK paket(ler)ime
ilişkin taahhüdümün, aksi yöndeki talebimi DIGITURK’e iletmediğim sürece, her taahhüt bitiminde
güncel taahhütlü fiyatlar ile ve DIGITURK tarafından bildirilecek koşullar ile yenilenmesini kabul
ediyorum.
ABONE ADI VE SOYADI
İMZA

DIGITURK’ün (Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ve Krea İçerik Hizmetleri ve
Prodüksiyon
A.Ş.’nin) BTK tarafından düzenlenen Sosyal Açıdan Desteklenmesi Gereken
Kesimlere Yönelik Tedbirlere İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar) çerçevesinde belirlenen
hizmetlerinden istifade edebilmem için gerekli evrakların DIGITURK veya iş ortakları
tarafından toplanması ve sağlık bilgilerim dahil kişisel verilerimin, özel indirimlerin ve Usul ve
Esaslarda sayılan diğer hizmetlerin tarafıma sunulabilmesi amaçlarıyla sıınırlı olmak kaydıyla
işlenmesini, yine verilerimin bu amaç doğrultusunda DIGITURK’ün iş ortaklarına veya
tedarikçilerine aktarılmasını kabul ediyorum.
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.

