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Takip No:

TANIM
Abonelere uygulanan; kampanyalar için alınan taahhütnamenin devrini, KabloTV aboneliğine ait hizmetlerden
faydalanabilmesi ve bu hizmetlerde kullanılacak Smart Kart’a ait müşteriden alınan Smart Kart kullanım
taahhütnamesinin devrini, ……………………………………………………………………….........……….
kampanyasından ve yürürlükte olan diğer kampanyalar/uygulamalardan faydalanabilmesi için imzalanan
taahhütnamenin devrini, ifade eder.
İşbu formda adı geçen TÜRKSAT A.Ş.; Konya Yolu 40. Km Gölbaşı/ANKARA adresinde mukim Türksat Uydu
Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’yi ifade etmektedir.
DEVREDİLEN ABONELİK TİPİ
Gerçek
Tüzel
DEVREDİLEN HİZMETLER

Yabancı

Kurumsal

……….……..

Analog KabloTV
KabloTV
DEVREDİLEN CİHAZLAR

Kablonet

Kabloses

……….……..

Kablosuz Modem
HD Kutu
Smart Kart
CI Modül
……….……..
YÜKÜMLÜLÜKLER
1.
Abone, işbu form ile devir almış olduğu taahhütlü hizmetler için devraldığı kişiden arta kalan taahhüt
süresince aboneliği taahhüt eder. Analog KabloTV dışında hiçbir hizmet tek başına devredilemez.
2.
İşbu form; ……………………………..……. Hizmet numaralı aboneliğe ait Kablo Hizmetleri Abonelik
Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup, oluşturulan formun yorumu ile ilgili düzenleme bulunmayan diğer tüm
hallerde sözleşme hükümleri uygulanacaktır.
3.
İşbu form ile ……………………………..……. no’lu Smart Kart aboneye devredilmiştir.
4.
İşbu form, 2(iki) nüsha düzenlenmiş olup bir nüshası devredenin abonelik dosyasına, diğer nüshası
devralanın abonelik dosyasına konulacaktır.
5.
Türksat A.Ş.’ye bu form kapsamında herhangi bir yüküm atfedilemez.
6.
Devralan veya devreden aboneye herhangi bir nedenle fatura ulaşmaması halinde, abone durumu derhal
TÜRKSAT A.Ş.’ye yazılı olarak ihbar edecektir. Bununla birlikte kendisine tahakkuk ettirilen tutarları öğrenmek
ve ödemekle yükümlü olacaktır. Devralınan taahhütlü abonelik en az 6 aylık süre zarfından sonra devredilebilir.
7.
Taahhüt süresi, devralınan taahhütlü aboneliğin taahhüt başlangıcı süresinden itibaren geçerli olup,
devraldığı aboneliğin taahhüt süresinin bitimine kadar devam eder. Taahhüdü devralan abone, diğer aboneden
kalan ... ay/günlük taahhüt süresi dolmadan hizmeti iptal etmek istemesi durumunda, taahhütten kaynaklı bedeli
ödemeyi kabul eder.
TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A. Ş. TAAHHÜTLÜ ABONELİK
DEVİR FORMU
Devir işlemine konu Kablo Hizmetlerinin tüm özelliklerini, hak ve yükümlülüklerini bilerek paket ve hizmeti
devreden aboneden mevcut haliyle aynen devralmayı kabul ediyorum. Bu kapsamda, kota aşım ücreti de dahil
devraldığım hizmet(ler)e ilişkin olarak devir işleminden önce tahakkuk etmiş ve edecek olan tüm tutar, borç ve
ücretleri ödemeyi; varsa devreden abonenin taraf olduğu kampanya ve taahhüt şartlarını kabul ile bunları aynen
yerine getirmeyi, aksi takdirde tarafıma tahakkuk ettirilecek bedelleri ödemeyi, beyanımın Abonelik
Sözleşmesinin ve Abonelik Taahhütnamesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kayıtsız, şartsız ve gayrikibali rücu
olarak kabul ve taahhüt ederim.
İşbu form tarafların kendi istekleri doğrultusunda hazırlanmış ve Türksat A.Ş yetkilileri huzurunda
imzalanmıştır.
TAAHHÜTLÜ ABONELİĞİ DEVRALAN
Tarih:
Abone Adı/Soyadı/Ünvanı:
İmzası:

TAAHHÜTLÜ ABONELİĞİ DEVREDEN
Tarih:
Abone Adı/Soyadı/Ünvanı:
İmzası:

