MODEXI İNTERNET KAMPANYASI
12 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Modexi Hizmet No

TARİFE PAKETİ

AYLIK KOTA

KAMPANYALI
TARİFE (TL)

YAPILAN İNDİRİM
MİKTARI(AYLIK)

8 MB’E KADAR

LİMİTSİZ

49.99 TL X 12 AY

55.00 TL X 12 AY

16 MB’E KADAR

LİMİTSİZ

59.99 TL X 12 AY

60.00 TL X 12 AY

24 MB’E KADAR

LİMİTSİZ

69.99 TL X 12 AY

50.00 TL X 12 AY

35 MB’E KADAR

LİMİTSİZ

89.99 TL X 12 AY

50.00 TL X 12 AY

50 MB’E KADAR

LİMİTSİZ

99.99 TL X 12 AY

50.00 TL X 12 AY

100 MB’E KADAR

LİMİTSİZ

119.99 TL X 12 AY

50.00 TL X 12 AY

Yukarıda belirtilen fiyatlara %18 KDV ve %7,5 ÖİV dahildir. Bağlantı ücreti 96 TL taahhüt kapsamında alınmayacaktır.

TELEFON/PSTN

KAMPANYALI
TARİFE (TL)

YAPILAN İNDİRİM
MİKTARI(AYLIK)

TELEFON HATTIM VAR

-

-

YALIN (TELEFONSUZ)

10.00 TL X 12 AY

8.00 TL X 12 AY

PSTN (GÖRÜŞMEYE KAPALI)

16.00 TL X 12 AY

4.00 TL X 12 AY

PSTN (250 DK YURTİÇİ HER YÖNE)

25.00 TL X 12 AY

13.00 TL X 12 AY

PSTN (500 DK YURTİÇİ HER YÖNE)

42.00 TL X 12 AY

57.00 TL X 12 AY

PSTN (1000 DK YURTİÇİ HER YÖNE)

64.00 TL X 12 AY

55.00 TL X 12 AY

Yukarıda belirtilen fiyatlara %18 KDV ve %7,5 ÖİV dahildir.

EVDE KURULUM İSTİYORUM

TAAHHÜT
KAPSAMINDA

YAPILAN İNDİRİM
MİKTARI

30.00 TL

120 TL

Yukarıda belirtilen evde kurulum fiyatına %18 KDV dahildir.

Abone/Vekil
Ad Soyad/İmza/Kaşe

MODEXI İNTERNET KAMPANYASI
12 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ
MODEXI’nin yürürlükteki tarifelerde düzenleme yapma hakkı saklıdır. Güncel tarife bilgileri
www.modexi.com.tr adresindedir. Yukarıdaki tabloda yer alan indirimli aylık ücretler
tabloda belirtilen sürede geçerli olup, bu tarihten itibaren yürürlükteki kampanyasız
tarifeler uygulanacaktır. Tabloda belirtilen hızlar garanti edilmemekte olup, hattın
uygunluğuna ve santrale olan mesafeye bağlı olarak alınabilecek en yüksek hızda hizmet
sunulabilmektedir.
Abone 12 (On İki) ay taahhüt dönemi zarfında, indirim süresi boyunca kampanyaya dahil
olmayan internet hizmetlerine ait paketlere geçemeyecektir, aksi taktirde kampanya iptali
ve taahhüt ihlali olarak değerlendirilecektir.
Abone 12 (On İki) ay taahhüt dönemi zarfında sadece kampanya kapsamında geçişe açık
olan paketlere, kampanyaya girişte tercih ettiği tarife paketinin ücret olarak altına
inmemek koşuluyla, hız/paket değişikliği yapabilecektir. Bu durum taahhüdü ihlal olarak
değerlendirilmeyecek ve MODEXI tarifelerde değişiklik yapması halinde aboneye güncel
kampanya ve tarife tutarları ile güncel kampanyaya ilişkin sağlanan indirim uygulanmak
suretiyle kampanyadan yararlanma hakkı verilecektir.
Abone taahhüt süresi içerisinde ise kampanya başlangıcında her bir hizmet için tercih
ettiği tarife paketinin aylık yürürlükteki ücretinin altına inmemek koşuluyla diğer paketlere
geçiş yapabilecektir. Belirtilen durumların haricinde yapılan değişiklikler kampanya iptali
ve taahhüt ihlali olarak değerlendirilecektir.
1. Aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen tarife paketlerinden birinin seçilerek
MODEXI Abonelik Sözleşmesi ve Ek formunun imzalanması ve işbu taahhütnamenin imza
altına alınması suretiyle 12 (On İki) ay boyunca MODEXI interneti hizmeti abonesi olma
taahhüdünde bulunulması ve bu taahhüde uygun davranılması koşuluyla,
Aboneden 12 ay süresince yukarıda seçilmiş olan MODEXI tarife paketinin indirimli aylık
ücreti alınacak ve Abone, indirimli kullanım süresinden sonra yürürlülükteki MODEXI
internet hizmeti mevcut tarifesinden ücretlendirilmeye devam edecektir.
Kotalı paketlerde kota aşım ücreti, abonenin kampanya dahilinde abone olduğu paketin
yürürlükteki kota aşım ücreti üzerinden faturasına yansıtılacaktır.
Seçilen paketteki belirlenmiş kampanya fiyatına göre faturalandırılmaya ilk fatura
döneminde başlanacaktır. Kampanyaya dahil olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar
geçen süredeki ücret, kampanya kapsamında geçişe açık olan paketlere belirtilen indirimli
MODEXI internet tarifesinden hesaplanarak fatura edilecektir. Abone 12 (On İki) aylık
dönem zarfında, kampanya kapsamında tercih ettiği tarife paketinin ücret olarak altına
inmemek koşuluyla hız/paket değişikliği yapabilecektir.
Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, kota aşım ücretinde ve
Abone tarafından seçilen tarifede yer alan diğer ücretlerde herhangi bir indirim söz
konusu değildir.
2. Hat dondurma işlemi yapılması halinde kampanya iptali ve taahhüt ihlali olarak
değerlendirilecektir.
3. MODEXI tarafından internet hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle Abone’nin
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda MODEXI, Abone’den
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde
yapılan indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.
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4. MODEXI veya Abone tarafından herhangi bir sebeple 12 (On İki) aylık taahhüt süresi
tamamen dolmadan önce;
Abonenin dahil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal edilmesi halinde;
Taahhütnamenin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak
aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz
tahakkuk etmemiş kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar
aboneden tahsil edilmeyecektir.
Ek olarak, varsa bağlantı ücretinin, taksitli satılan cihaz/servis/ürünlerin kalan taksitlerinin
toplamı, (varsa) geriye dönük hizmeti kullanım ücretleri ve (varsa) tarifede yer alan diğer
kullanımlara ait borçlar ayrıca tahsil edilir.
Abone, işbu kampanya veya abonelikten vazgeçme taleplerini yazılı olarak MODEXI’ye
iletmekle yükümlüdür. Aksi halde talepler geçerli olmayacaktır.
5. Abone, kampanya uygulaması çerçevesinde MODEXI’den edindiği internet hizmetini
Türkiye sınırları içerisinde ücret karşılığında bir başka yere naklini talep edebilme hakkına
sahiptir. Nakil talep edilen yerde teknik imkânsızlıklar nedeniyle MODEXI tarafından
hizmetin sürekli olarak verilememesi nedeniyle, Abone’nin MODEXI internet hizmeti
aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda kampanya iptali veya taahhüt ihlali
sayılacağından bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım
ücretinde yapılan indirimlerin toplamını talep edecektir.
6. Abone kampanya koşullarına ve kampanya dahilindeki MODEXI internet hizmeti
tarifeleri, bağlantı ücreti ve kotalı paketlerdeki kota aşım ücreti ile ilgili güncel bilgilere
www.modexi.com.tr adresinden ulaşabilecektir.
7. İşbu taahhütnamede yer almayan hususlarda MODEXI abonelik sözleşmesi hükümleri
geçerlidir.
TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve kampanya
koşullarına uyacağımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali ve MODEXI
abonelik iptalinden doğacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm
ihdasına gerek kalmaksızın MODEXI’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
TARİH: ...../...../..............

Modexi Veri Hizmetleri Limited Şirketi
Adına

Abone/Vekil
Ad Soyad/İmza/Kaşe

