HİPERBOX 4.5G İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
İş bu sözleşmenin taraflarından Hipernet Telekomünikasyon Bilişim San.Tic.Ltd.Şti.
“HİPERNET” olarak anılacaktır. 16.08.2017 tarihinden itibaren düzenlemekte olan
KONTRATLI HİPERNET 4.5G İNTERNET KAMPANYASI ise bundan böyle “Kampanya”
olarak anılacaktır.
1- Kampanya’dan, yeni alarak aktive ettirdiğim adıma kayıtlı HİPERNET faturalı data hattını
bir başka hat tipine dönüştürmediğim ve sadece Ek-1’de belirtilen modelde 1 (bir) adet Lte
cihaz (“Cihaz)” ile birlikte aktif olarak kullanmaya devam ettiğim müddetçe
yararlanabileceğimi ve işbu Taahhütname’de belirttiğim adreste yapılacak teknik kontroller
sonrasında 4.5G hizmet kalitesinin Cihaz’ı kullanmaya ve Kampanya’ya katılmaya uygun
olduğunun HİPERNET tarafından tespit edilmesi durumunda yararlanabileceğimi,
2- İşbu Kampanya kapsamındaki Data Hattımı Ek-1’de beyan ettiğimi, bu hatta Ek-1’de
seçimimi beyan ettiğim HİPERNET 4.5G İnternet Paketinin HİPERNET tarafından aktive
edilmesinden itibaren başlamak üzere 24 (yirmidört) fatura dönemi boyunca (“Paket
Taahhüt Süresi”) boyunca Hattıma tanımlanacağını, Paket Taahhüt Süresinin; 24
(yirmidört) fatura dönemine, seçilen HİPERNET 4.5G İnternet Paketi’nin
tanımlanmasından ilk fatura kesim tarihine kadar geçen gün kadar sürenin eklenmesi ile
oluşacağını, Kampanya kapsamında seçtiğim HİPERNET 4.5G İnternet Paketinin Taahhüt
Süresi boyunca Hattımın fatura kesim tarihinde yenileneceğini ve Paket Taahhüt Süresi
sonunda Kampanya’nın sona ereceğini, Kampanya kapsamında (i) HİPERNET 4.5G
İnternet Paketinin tanımlandığı günden ilk fatura dönemine kadar olan süre için
“(HİPERNET 4.5G İnternet Paketi ücreti/ ilgili ayın gün sayısı) X (paketin Hatta aktif
tanımlı olduğu gün sayısı)” şeklinde hesaplanarak bulunacak ücretin ilk Mobil İletişim
Hizmet Faturasına yansıtılacağını ve Paket Taahhüt Süresi içindeki her bir fatura
döneminde ise; (ii) HİPERNET 4.5G İnternet Paketinin tanımlandığı günden sonraki ilk
fatura döneminden itibaren Ek-1’in (A) bendindeki tabloda yer alan HİPERNET 4.5G
İnternet Paketi ücretinin yansıtılacağını,
3- İşbu Kampanya kapsamında, Data Hattım ile hiçbir şekilde başka bir Kampanya’ya
katılamayacağımı ve İşbu Kampanyadan yararlandığım süre boyunca, Kampanya
Kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz üzerinden sabit ses hizmeti alamayacağımı
bildiğimi,
4- İşbu Taahhütnameyi onaylamamla beraber, Cihazı kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış
ve/veya hasar görmemiş halde ücretsiz şekilde teslim aldığımı, Cihazın çalışır halde
bulundurulması sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, Cihaz’a ilişkin olarak teknik
kontroller sonrasında kurulum hizmetinin verileceğini, Cihaz’ın ayıplı olması halinde 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki seçimlik haklarımı
HİPERNET’e yöneltebileceğimi, işbu Kampanya kapsamında teslim alacağım Cihazın
çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi vs. durumlarında da tarafımca onaylanmış işbu
Taahhütname ile üstlendiğim yükümlülüklerimin aynen devam edeceğini, Taahhüt Süresi
içerisinde işbu Taahhütnamenin 11.(onbir) maddesinin uygulama alanı bulması halinde,
Cihazı, çalışır durumda ve tüm parçaları eksiksiz ve hasar görmemiş olarak 15 (onbeş) gün
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içerisinde www.hipernet.com.tr web adresinde (“Web Sitesi”) belirtilen teslimat
adreslerinden birine teslim etmekle yükümlü olduğumu, Cihazı Web Sitesi’inde belirtilen
ilgili teslimat adreslerinden birine zamanında teslim etmemem veya Cihaz kurulumunda
sunulan parçaları eksik/bozuk şekilde teslim etmem halinde tüm vergiler dahil 750 TL
(yediyüzellitürklirası) tutarındaki Cihaz bedelinin hizmeti ücretinin işbu Kampanya
kapsamında yeni alarak aktive ettirdiğim Data Hattıma ait Mobil İletişim Hizmet Faturama
yansıtılacağını,
5- Kampanya kapsamında teslim aldığım Cihazı, işbu Taahhütnamede belirtiğim adresin
dışında farklı bir adrese taşınmam veya herhangi bir sebeple farklı bir adreste kullanmam
vb. hallerin varlığı halinde hizmet kalitesinin yetersizliği veya kullanıma ilişkin aksaklık,
eksiklik vs. problemlerden hiçbir şekilde HİPERNET’in sorumlu olmadığını,
6- İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde beyan ettiğim Hatta tanımlanacak olan Paket
kapsamındaki kullanım hakkının bitmesi halinde internet kullanımının duracağını ve bu
süre içerisinde paket aşım ücretinin uygulanmayacağını, Paketin tekrar aktifleştirilmesi
veya aynı fatura dönemi içerisinde başka bir HİPERNET İnternet Paketi daha alınması
durumlarında sunulan hizmetin hızının mevcut haline geri döneceğini bildiğimi,
7- HİPERNET 4.5G İnternet kullanımında kullanmadığım kısma ait bedelin indirimi, iadesi
veya bir sonraki fatura dönemine veya bir başkasına devri gibi bir imkanımın olmadığını,
8- İşbu Taahhütname konusu Paket’in sadece yurtiçinde kullanılabileceğini bildiğimi,
9- İşbu Taahhütnameyi imzalayarak 4.5G internet hızının şebeke yoğunluğuna, kullanılan
cihaza, bağlanılan web sitesine, HİPERNET 4.5G bağlantısının kapsama alanına ve coğrafi
koşullara göre değişebileceğini bildiğimi,
10- Paket Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini HİPERNET’e yazılı olarak bildirmediğim
veya farklı bir HİPERNET Paketinden yararlanmayı seçmediğim müddetçe, Taahhüt
Süresinin son ayında kullandığım HİPERNET 4.5G İnternet Paketine bağlı olarak, internet
hizmetinin sürekliliğini sağlamak için ilgili taahhütsüz HİPERNET 4.5G İnternet paketinin
tanımlanmasını talep ettiğimi ve bu tanımlamaya onay verdiğimi, bu tanımlamanın Taahhüt
Süresinin yenilenmesi anlamına gelmediğini ve Paket Taahhüt Süresi sona erdikten sonra
yapacağım tüm HİPERNET 4.5G İnternet kullanımlarımın Web Sitesi’nde belirtilen güncel
taahhütsüz ilgili HİPERNET 4.5G İnternet paket bedeli üzerinden her ay işbu Kampanya
kapsamında yeni alarak aktive ettirdiğim Data Hattımın Mobil İletişim Hizmet faturama
yansıtılacağını bildiğimi,
11- İşbu Taahhütname’de belirtilen yükümlülüklerime aykırı davranmam veya Paket Taahhüt
Süresi sona ermeden Kampanyadan ayrılmak istemem veya Data Hattımın faturasını, art
arda 3 (üç) fatura dönemi boyunca son ödeme tarihinde ödememem veya Kampanya
katılımı için verdiğim bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, Kampanya’nın ticari amaç
için kullanıldığının tespit edilmesi halinde; HİPERNET 4.5G İnternet Paketinin Hattıma
tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar HİPERNET
tarafından her bir fatura dönemi için sağlanan indirim bedelleri toplamı ve ek olarak
kurulum hizmeti için ise HİPERNET KURULUM BEDELİ adı altında tüm vergiler dahil
Ad- Soyad :
İmza :

118 TL (yüzonsekizTürkLirası)’lik Kurulum Ücretinin Hattımın Mobil İletişim Hizmet
Faturasına söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde HİPERNET 4.5G İnternet Paketi
için “ HİPERNET KAMPANYA CAYMA” adı altında bir kerede yansıtılacağını ve işbu
Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımı,
12- İşbu Kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılmak istemem durumunda Data Hattıma ilişkin
Abonelik Sözleşmesinin de feshedilerek Data Hattımı iptal ettirmem gerektiğini aksi halde
teslim edilen Data Hatlarına ilişkin HİPERNET’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını,
13- İşbu Kampanyaya ilişkin tüm bilgilendirme SMS’lerinin işbu Kampanya kapsamındaki
data Hattımın numarasına gönderileceğini, Abonelik Sözleşmesindeki irtibat numaramı
yanlış/eksik bildirmiş olmam sebebiyle bilgilendirme SMS’lerin gönderiminin
gerçekleşmesine rağmen herhangi bir sebeple, SMS’lerin tarafıma ulaşmaması, gönderilen
SMS’ler hakkında bilgi sahibi olmamam vs. durumlarında her türlü sorumluluğun tarafıma
ait olduğunu, HİPERNET’in bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmadığını bildiğimi,
14- İşbu Kampanya kapsamında teslim edilecek olan cihazın şahsi hatam dolayısıyla
bozulması/hasar görmesi ve/veya sair durumlarda tüm sorumluluğun Tarafıma ait
olduğunu ve işbu Taahhütname ile üstlendiğim yükümlülüklerimin aynen devam edeceğini,
15- İş bu taahhütname ile HİPERNET’e vermiş olduğum ad-soyad, TCKN, adres, irtibat
numarası bilgilerimin Taahhüt Süresi’nce Hipernet ile Cihaz kurulumu ve Cihaza ilişkin
arıza/şikayet yönetimi hizmeti vermek amacıyla paylaşılacağını bildiğimi ve bu hususu
işbu Taahhütnamenin imzalanmasıyla onayladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu Taahhütnameyi okuyarak …………… tarihinde imzaladım.
Adres :....................
İrtibat no :....................
EK-1: Başvuru Formu
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EK-1
BAŞVURU FORMU
İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğum HİPERNET 4.5G
Internet ……………. Kampanya Taahhütnamesi (Bundan sonra “Taahhütname”
olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Başvuru Formu’nda
düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Taahhütname hükümlerinin geçerli olacağını
kabul ve taahhüt ederim.
Kampanya kapsamındaki Paketlerin kapsam ve vergiler dahil bedelleri aşağıdaki
gibidir: Tablo 1

PAKET ADI

HİPERNET
4.5G
İNTERNET
HİPERNET
WİFİ
İNTERNET
HİPERNET
BOX
İNTERNET

PAKET İÇERİĞİ

300GB İNTERNET

İNDİRİMSİZ
AYLIK
PAKET
FİYATI
KDV
ÖİV DAHİL

İNDİRİMLİ PAKET
AYLIK
BEDELİ
PAKET ÜZERİNDEN
FİYATI
SAĞLANAN
KDV
AYLIK
ÖİV
İNDİRİM
DAHİL
BEDELİ

279,90 TL

129,90 TL

150 TL

139,90 TL

150 TL

159,90 TL

150 TL

300GB İNTERNET
TAŞIINABİLİR 289,90 TL
MODEM
300GB İNTERNET
BOX MODEM
309,90 TL

Aşağıdaki tabloya; Kampanya kapsamına dahil etmek istediğim Data Hat numarası ve
seçilen Paket adı eklenmelidir:
Tablo 2
Data Hat Numarası
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Seçilen Paket Adı

Cihaz IMEI NO

