
  

 

 TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME 

KABLOTV VE İŞLETME A.Ş. 

SSPORT PLUS FILMBOX+ 

KULLANIM VE BİLGİLENDİRME FORMU 

 

 

TANIM 

Abonelere uygulanan özel projelerin gerçekleşebilmesi için alınan taahhütnameyi, KabloTV 

aboneliğine ait hizmetlerden faydalanabilmesi ve bu hizmetlerde kullanılacak smart karta ait 

müşteriden alınan smart kart kullanım taahhütnamesini, aşağıda adı geçen kampanyadan ve 

yürürlükte olan diğer kampanyalar/uygulamalardan faydalanabilmesi için imzalanan taahhütnameyi, 

Analog KabloTV hizmetini kaçak kullandığı tespit edilen kişiler için müşteriden alınan abonelik 

taahhütnamesini ifade eder. İşbu taahhütnamede adı geçen TÜRKSAT A.Ş. Yağlıpınar Mah. Türksat 

(Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / ANKARA adresinde mukim Türksat Uydu Haberleşme 

KabloTV ve İşletme A.Ş.’yi ifade etmektedir. 

Hizmet No : ……………………………………… 

Müşteri No : ……………………………………… 

T.C./Vergi Kimlik No : ……….…………………………….. 

Müşteri Adı-Soyadı/Ünvanı : ............................................. 

Taahhüt Süresi : ……………………………………… 

Smart Kart Numarası : ……………………………………… 

Modem/Set Top Box No : ..……………………………….…… 

Filmbox+ Uygulaması kapsamında Aboneler; 14,99 TL/Ay (Kampanyalı aboneliklerde kampanya 
fiyatları geçerlidir) karşılığında http://www.filmboxturkiye.com/ sitesine (“Site”) erişim için gerekli 
kullanıcı adı ve şifre hakkına sahip olacaklardır. 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

1. Filmbox+ Uygulaması kapsamında, kullanım bedeli aylık olarak, Abonenin Türksat faturasına 

yansıtılacaktır. İlk ay hizmet ücretsiz olarak sunulacaktır. Hizmetin iptal ettirilmemesi durumunda aylık 

14,99 TL/Ay karşılığında her ay otomatik olarak yenilenecektir. 

2. Erişim için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre Aboneye e-posta ile bildirilecektir. Bildirimin yapıldığı 

andan itibaren ücretsiz süre ve/veya faturalandırma başlayacaktır. 



  

3. Siteye erişimde 3.şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Türksat sorumlu 

değildir. 

4. Abone, kendi adına kayıtlı üyelik(ler)şifrelerinin 3. kişilerce öğrenilmemesi için gerekli tedbirleri 

alacağını, öğrenilmesi ya da buna ilişkin emarelerin belirmesi halinde Türksat’ı derhal haberdar 

edeceğini, aksi takdirde doğabilecek her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

5. Filmbox+ Uygulamasının kullanımı nedeniyle Müşteri nezdinde oluşabilecek kayıp ve zararlardan 

Türksat Sorumlu değildir. 

6. Filmbox+ Uygulamasında yapılacak içerik değişikliği hizmetin verilmesine ara verilmesi veya 

tamamen durdurulması hallerinde Türksat’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. 

7. Türksat, Filmbox+ Uygulamasından kaynaklı sorunlardan sorumlu olmayıp, oluşabilecek sorunlar, 

http://www.filmboxturkiye.com/ adresinde bize ulaşın kısmında yer alan adres ve numaralardan 

doğrudan Filmbox’a iletilmelidir. 

8. Filmbox+ Uygulaması kapsamında doğacak uyuşmazlıklarda, Türksat ve Filmbox+’ın defter, her 

türlü belge ve kayıtları kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. 

9. Türksat, kendisi tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebilir. Bu web 

sitelerinden herhangi biri ziyaret edildiğinde o sitenin gizlilik ve diğer politikaları geçerli olacaktır. 

Türksat diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından sorumlu değildir. 

10. Müşteri dilediği zaman Filmbox+ uygulamasını, Türksat çağrı merkezi aracılığıyla veya Türksat İl 

Müdürlüklerine/Türksat Abone Ofislerine bizzat başvurarak iptal ettirebilir. 

11. İşbu bilgilendirme formundan doğan damga vergisi bir defaya mahsus Abonenin ilk faturasına 

yansıtılacaktır. 

12. İşbu form 12 maddeden oluşmakta olup 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve biri Aboneye 

verilecek, diğeri Abone dosyasına konulacaktır. 

   


