ABONELİK SÖZLEŞMESİ
Turbonet Telekomünikasyon Elektronik Haberleşme Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Paşa Mahallesi 30 Sokak No 54/B Akhisar / MANİSA
Tel : 0 (850) 304 60 28 - Ofis : 0 (236) 412 13 73
Web : www.turbo.net.tr Mail: İnfo@turbo.net.tr

Güvenli İnternet İstiyorum. ( Çocuklarınızı Zararlı İçeriklerden Korur )

ABONELiK TÜRÜ (Bu bölüm bayi tarafından doldurulacaktır.)

FATURA ADRESi

Bireysel
Kurumsal
....
Manisa Tarifeleri:..................................................................
....
İzmir Tarifeleri: ..................................................................

ABONE BiLGiLERi

Adı, Soyadı
: ................................................................
/
Baba ve Anne Adı : ................................................................
/
/
/
Doğum Yeri/Tarihi : ................................................................
Meslek
: ................................................................
Telefon No
: 0

KiMLiK BiLGiLERi
Nüfus Cüzdanı
Pasaport
TC Kimlik No:.......................................................................
Kimlik Seri No :....................................................................
Pasaport No:........................................................................
Anne Kızlık Soyadı:.............................................................

KURULUM BİLGİLERİ
10:00 - 12:00 arası

12:00 - 17:00 arası

17:00 - 19:00 arası

İl :........................................ İlçe :.......................................
Mah./Cad :..........................................................................
Sokak :................................................................................
Bina No/Daire No:...............................................................
Posta Kodu :.......................................................................
İtribat no : 0
E-Posta :........................................................................

KURUMSAL BİLGİLER
Firma Adı :..........................................................................
Firma Yetkilisi :...................................................................
Vergi Dairesi:......................................................................
Vergi No :............................................................................
Adres:.................................................................................
...........................................................................................

KURUMSAL EK BELGELER
- Vergi Levhası / İmza Sirküsü
- Yetkili Kişi Kimlik Fotokopisi

ABONELİK ŞARTLARI
1 ) Hattınıza tahsis edilen port ve IP üzerinden yapılacak her türlü yazışma, paylaşım, download, upload, hakaret, kötü söylem, çocuk
istismarı ve benzeri videoları internetten cihaza indirmek veya internetten cihaza yüklemek, insan onurunu zedeleyen davranışlar ve
paylaşımlar, devlete, bayrağa ve devlet büyüklerine hakaret ve bunun gibi suç unsuru teşkil eden kullanımlardan aboneliğiniz süresince
siz sorumlusunuz.
2 ) Aboneliğinize sağlanan internet hattınızı 2. şahıslar ile paylaşmanız kesinlikle yasaktır. Paylaştığınız tespit edilmesi durumunda
Turbonet Telekom tarafından Akhisar mahkemelerine açılacak 2500 tl ile 5000 tl arasında belirlenen tutardaki tazminatı hiçbir gerekçe
göstermeden ödeyeceğinizi beyan etmiş bulunmaktasınız.
3 ) Arıza bildirimleri 1 - 3 iş günü içerisinde sonuçlandırıllır. Arza durumlarımda servislerimiz ücretsizdir.
4 ) Aboneliğiniz ön ödemeli sistemden oluşmaktadır
5) Adres değişikliği taleplerinizde 100 TL nakil ücreti yansıtılmaktadır.
6) Abone olabilmek için yapmış olduğunuz ödemenin 350 TL kurulum ve aktivasyon ücreti geriye kalan 150 TL modem ücretidir.
7) Radyolink sistemi sebeplerden dolayı hızınız anlık olarak 2 MBPS kadar düşebilir.
8) Turbonet Hakları saklı tutulup paket almama hakkınız 3 ( üç ) aydır. 3 Ay hattına yükleme yapmayan abonelerin hattı iptal edilmektedir Hattını tekrardan
aktif etmek isteyen abonelerimizde aktivasyon ücreti yansıtılır.
9) İş bu sözleşme 2 Nüsha çıkartılarak 1 nüshası aboneye verilir.
Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan eder, hatalı ve noksan olması durumunda meydana gelecek zararlar ile ek hizmet taleplerim, nakil ve iptal durumlarında tahakkuk edecek ücretleri Turbonet
Telekomünikasyon’nun yürürlükteki ücret tarifesine göre ödeyeceğimi; kullanıcı bilgilerimin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan gerek tarafımın gerekse üçüncü
kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak Turbonet Telekomünikasyon’un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, bu kapsamda Turbonet Telekomünikasyon’dan zarar, tazminat ve
her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağımı, fatura adresimdeki değişiklik taleplerimin güncel ve nihai taleplerim olduğunu, işbu beyanın sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu iş burada
gayrikabili rücu olarak, taahhüt ve beyan ederim.

Adı-Soyadı
İmza
Tarih : ........ / ....... / ..............
Ayrıntılı bilgi www.turbo.net.tr / Turbonet müşteri için 0 (850) 304 60 28

( Okudum Onaylıyorum. 1 Nüshasını Elden Teslim Aldın. ) Yazınız.

