İstanbul Barosu’na
özel tekliflerle
Türk Telekom’a geçmenin
tam zamanı
Hattınızı Türk Telekom’a taşımak veya yeni hat
talebinde bulunmak için hemen AVUKAT yazıp
6606’ya SMS gönderin.
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MUUD Premium ve Tivibu Go Süper Paket ücretsiz

• Belirtilen fiyatlar, yeni hat tesisi, numara taşıma ve
faturasızdan geçiş yoluyla 12 ay faturalıda kalma sözü
vererek, Türk Telekom mobile yeni gelen büyük ölçekli
şirketlerin çalışanları ve çalışan yakınları için geçerlidir.
• Her bir çalışanın en fazla 5 yakını tarifelerden
yararlanabilir.
• Aboneler, kurum kimliklerini iletmek suretiyle
tekliflerden faydalanabilir.
• Taahhütlü fiyat için, SOZ yazıp 5555’e SMS atılması
gerekir. Taahhüt onay SMS’i 2 TL’dir.
• Tarifedeki internet hakkı tükendiğinde aşım ücreti her
100 MB için 9 TL’dir ve bir fatura döneminde en fazla
6 defa 100 MB internet tanımlanarak maksimum
54 TL ücret yansıtılacak, sonrasında internet erişimi
durdurulacak ve ek ücretlendirme yapılmayacaktır.
• Grup içi sınırsız konuşma, belirtilen tarifeler arasında
geçerlidir.
• Tarifelerde sunulan her yöne dakikalar, yurt içi olmak
şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer operatörler ve anlaşmalı
sabit telefonları kapsamaktadır.
• Tarifeler kapsamındaki ücretsiz her yöne dakika ve SMS
haklarının aşımı halinde yurt içi her yöne konuşma 61,34
kuruş, SMS ücreti 44,09 kuruş olarak ücretlendirilir.
• Tarifeler kapsamında sunulan veri kullanım hizmeti
sadece internet apn üzerinden yapılacak kullanımları
kapsamaktadır.
• Tarifeler kapsamındaki kullanım hakları devredilemez
ve 3. şahıslara transfer edilemez.
• Tarifeler kapsamında sunulan yurt içi faydaların
geçerlilik süresi bir fatura dönemidir.
• Faturalı tarifenin taahhüdüne uyulmadığında BTK
kararları uyarınca cayma bedeli faturalandırılır.
• 17.09.2018 tarihi itibarıyla tarifeye kaydolacak
müşterilerden son 90 gün içerisinde şirketimizce
sunulmakta olan faturalı, faturasız bir tarifeden ya da
Kontrollü S.E.Ç. Tarifelerinden diğer operatörlere
numarasını taşıyıp sonrasında bu tarifeye kaydolan
müşteriler için bir kereye mahsus 30 TL kayıt ücreti
alınacak ve söz konusu ücret müşterilerin ilk faturalarına
yansıtılacaktır.
• Prime 15GB Çalışan ve Prime 20GB Çalışan tarifelerine
gelen müşterilerimiz Prime hizmet ve ayrıcalıklarından ve
Prime Ayrıcalık Kampanyası’ndan faydalanır.
• PRIME AYRICALIK yazıp 5555’e SMS gönderen
müşterilerimize 24 fatura dönemi boyunca ücretsiz
Tivibu Go Süper Paket, Muud Premium Üyelik, Türk
Telekom Bulut 150 GB ve Türk Telekom WiFi 10GB/20GB
paketlerinden faydalanacakları kampanya kodları
iletilecektir.
• Telsiz kullanım ücreti fiyatlara dahil olmayıp ayrıca alınır.
• Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
• Taahhüt süresi sonunda güncel fiyatlar uygulanır.
• Ayrıntılar: www.turktelekom.com.tr

