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KAMPANYA KAPSAMINDA TERCİH ETTİĞİNİZ PAKET İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLODAN SEÇİM YAPINIZ 
 

Netspeed İnternet A.Ş (İŞLETMECİ) Fiber Fırsat Kampanyasın’dan (“Kampanya”), 12 (oniki) aylık Taahhüt 
Süresi boyunca evde internet abonesi olma taahhüdünde bulunan Mevcut ve Yeni Bireysel Aboneler 
(“Abone”) aşağıdaki internet paketlerinden birini seçerek faydalanabilecektir. 
 

Tercih 
Kampanya Kapsamındaki 

Paketler 
Bağlantı Hızı Kota Aylık Tarife Fiyatı 

Aylık İndirim 
Bedeli** 

12 Ay 
Taahhütlü 

Kampanyalı 
Aylık Fiyat*** 

 Fiber Fırsat 8 8 Mbps Limitsiz 114 TL 45 TL 69 TL 

 Fiber Fırsat 16 16 Mbps Limitsiz 124 TL 45 TL 79 TL 

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

**Indirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyasız tarife ücreti (aylık) ile kampanya 
kapsamındaki ücreti (aylık) arasındaki farkı göstermektedir. Yukarıdaki tabloda yer alan kampanyalı fyat 
tabloda belirtilen 12 (oniki) aylık Taahhüt Süresi içerisinde geçerli olacaktır. Taahhüt Süresi bitiminde 
yürürlükte olan internet tarifesi, işbu taahhütname’nin imzalandığı tarihte yürürlükte olan kampanyasız 
tarife ücretlerine göre değişiklik gösterebilecektir. Tarife bilgisi ve detayları www.netspeed.com.tr’de yer 
alacaktır.  ***Kampanyalı Fiyat: Kampanyada sunulan internet paketinin 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi 
boyunca ödenecek olan vergiler dahil aylık ücretidir.  

Abone tarafından yukarıdaki tablolarda özellikleri belirtilen internet paketlerinden birinin seçilerek işbu 
Taahhütname’nin imzalanmasını müteakip hizmetin aktif edildiği tarih itibarıyla 12 (oniki) ay (“Taahhüt 
Süresi”) boyunca Abone olma taahhüdünde bulunulması ve bu taahhüde uygun davranılması koşuluyla, 
Abone’den Taahhüt Süresi boyunca yukarıda seçilmiş olan hizmete ait tarife paketinin Kampanya 
kapsamındaki indirimli aylık ücreti alınacaktır.  

Seçilen paketteki belirlenmiş kampanya fyatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde başlanacaktır. 
Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, kampanya dahilinde seçilen paketin 
yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden hesaplanarak fatura edilecektir. 

Kampanya dahilinde 220 TL Eve Kadar Kurulum bedeli ve Fiber internet altyapısında tarife fiyatına ek olarak 
alınan aylık 9TL x 12 ay = 108 TL olan modem kira bedeli alınmayacaktır. 

Aboneliğin herhangi bir nedenle 12 aydan önce sonlandırması durumunda   yapılan indirimler ve ücretsiz 
sunulan hizmetlerin bedeli cayma tarihini takip eden aydaki ilk faturaya yansıtılır.   

Bu ücretler : Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyasız tarife ücreti (aylık) ile kampanya 
kapsamındaki ücreti (aylık) arasındaki fark + Kampanya kapsamında ücreti alınmayan 220 TL kurulum ve 
aktivasyon bedeli ile toplam 12 Aylık fiber modem  (aylık 9TL x 12 ay = 108 TL ) kira bedelidir.  Ayrıca 
kullanım için tahsis edilen Fiber Modemin aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekilde Netspeed’e teslim 



edilmesi gerekmektedir. Abone Kampanya kapsamında kampanyalı internet hizmetinden ve ücretsiz 
modem kira bedeli kullanım faydasından yararlanıyorsa Taahhütname'nin Abone tarafından imzalandığı 
tarihten itibaren taahhüde aykırılığın olustuğu döneme kadar Abone’ye Kampanya kapsamında internet 
paket ücretlerinde sağlanmıs olan indirimlerin toplamı + Abone’nin Kampanya kapsamında ödenmeyen 12 
aylık ücretsiz modem kira bedeli + Kampanya kapsamında Abone’den tahsil edilmeyen Kurulum ve 
Aktivasyon bedeli ile ihlal tarihine kadar yararlanılan ay sayısının çarpımı sonucunda çıkan tutar (“Saglanan 
Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi boyunca ödemeyi Taahhüt ettigi indirimli aylık internet paket ücretleri + 12 
Aylık  Modem kira ücreti + Kurulum ve Aktivasyon Ücreti (“Kalan Aylar Faydası”) hangisi düşükse o bedel 
Ihlal Halinde Ödenecek Ücret olarak hesaplanacaktır.  

Bu kampanya dahilindeki müşteriler diğer Netspeed tarifelerine geçiş yapamazlar.  Aksi halde Abonenin bu 
kampanyadan caydığı kabul edilecek ve Abonelik  taahhütnamesi kapsamında belirtilen cayma bedelleri 
Aboneye uygulanacaktır. 

Abonenin İlk 12 aylık Kampanya taahhüt süresi içinde taşındığı yeni lokasyonda mevcut altyapısı üzerinden 
hizmetin sunulamaması durumunda, Abonenin yeni lokasyonun desteklediği internet altyapısı üzerinden 
Netspeed tarafından sunulan internet hizmetlerine ilişkin kampanyalardan birine geçişi sağlanacaktır. 

Fiber tarifelerimizde ekiplerimiz kurulum esnasında fiber uyumlu modemi sizlere aboneliğiniz süresince 
kullanmanız için tutanak ile teslim etmektedir. 

Aboneliğinizi herhangi bir nedenle sonlandırmanız durumunda modeminizi eksiksiz ve çalışır durumda 
Netspeed’e iade etmeniz gerekmektedir. İade ettiğiniz modem tarafımıza ulaştığında iptal işleminiz 

Gerçekleşmektedir. Modeminizi herhangi bir nedenle iade etmek istemezseniz bunu iptal dilekçenizde 
belirtmeniz gerekmektedir. Bu durumda www.netspeed.com.tr/hgwcihaz sayfasında yayınlanan cihaz 
bedelleri listesinde yazılı tarafınıza teslim edilmiş olan güncel Modem ücreti son faturanıza yansıtılarak iptal 
işlemi gerçekleştirilecektir. 

Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını isterse, Taahhüt Süresi, 
hattın dondurulduğu süre kadar uzar ve Abone, hattının dondurulduğu dönemde Kampanya kapsamında 
sunulan internet tarife ücretlerindeki indirim faydasını kullanamaz. 

TAAHHÜTNAME Yukarıda belirtilen kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve kampanya koşullarına 
uyacağımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden doğacak ödemeleri 
ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın NETSPEED İNTERNET A.Ş. ’ye 
ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.  
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