
TELKOTÜRK  BİREYSEL HİZMET TARİFELERİ 
ÖN BİLGİLENDİRME, BAŞVURU FORMU&KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 

TELKOTÜRK Abonelik  
Sözleşmesi Numarası 
 
ABONE BİLGİLERİ 
Ad - Soyad                                                                      
Kimlik Numarası 
İrtibat Telefonu 

Hizmet Verilecek Adres 

İNTERNET HİZMETİ TARİFELERİ 

DİĞER ÜCRETLER 
 

ÜRÜN&HİZMET 
KALEMİ

TEK SEFERLİK/
AYLIK ÜCRET SEÇİM

Statik IP Aylık ₺35

Modem Kiralama Aylık ₺20

Kurulum&Devreye 
Alma Tek Seferlik ₺150

TARİFE/
KAMPANYA 
PAKETİ

HİZMET AÇIKLAMASI HIZ
AYLIK 
ÜCRE

T
SEÇİM

FREE 
(İnternet) Limitsiz İnternet 100Mbps’ye 

kadar ₺120

DUO 
(İnternet&TV)

Limitsiz İnternet + D-
SMART Giriş Paketi

100Mbps’ye 
kadar ₺130

KOMBO 
(İnternet&TV
&Güvenlik)

Limitsiz İnternet + D-
SMART Giriş Paketi 
+ Bitdefender Total 

Security

100Mbps’ye 
kadar ₺150



TARİFE&KAMPANYA KOŞULLARI 

- Telkotürk Tarife ve Ön Bİlgilendirme, Başvuru Formu&Kampanya Taahhütnamesinde 
belirtilen ücret ve fiyatlara tüm vergiler dahildir. - Tarife ve Kampanyaların güncel fiyatları, koşul ve şartları, geçerlilik süreleri ve 
revizyonları www.telkoturk.net resmi web sitesinde belirtilmektedir. - Kampanya kapsamında taahhüt bulunmamaktadır. - Telkotürk İnternet paketlerinde kota veya limit bulunmamaktadır. - Seçtiğiniz tarifedeki paketiniz her ayın başında yenilenmektedir.  - Paket ve kampanyadan doğacak damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere 
Telkotürk faturasına yansıtılır. - Kampanya kapsamında kurulum&devreye alma ücreti 150 ₺’dir ve 2 taksit şeklinde 
faturaya yansıtılacaktır.  - Tarifede belirtilen hızlar, hizmetin alınacağı noktadaki altyapıya göre değişebilir ve alt 
yapının desteklediği en yüksek hızda hizmet alınır.  - Kampanya kapsamında sunulan hizmet bedeli, Müşterinin seçtiği tarife üzerinden 
Telkotürk tarafından hesaplanarak, internet ve sabit telefon hizmetleri için hizmet 
alınan ayın sonunda faturalandırılır. - Taksitli olarak modem satın alındığı durumlarda, modem taksitleri sona ermeden 
aboneliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, kalan modem taksitlerinin 
tamamı müşterinin son faturasına yansıtılır. - FTTH (Eve Kadar Fiber) altyapısında hizmet alan müşterilerimiz için modem ücreti 
kampanyada belirtilen hizmet fiyatlarına dahildir. - FTTH (Eve Kadar Fiber) altyapısında hizmet alan müşterilerimiz için modem altyapı 
operatörü tarafından gönderilecektir. Bu nedenle müşterinin ad-soyad ve iletişim 
bilgileri altyapı operatörü ile paylaşılacaktır. FTTH (Eve Kadar Fiber) altyapısındaki 
müşteriler aboneliğinin iptali durumunda, kullanımlarına verilmiş olan cihaz(lar)ı, 10 
gün içinde Telkotürk’ün anlaşmalı olduğu kargo firmasının herhangi bir şubesine 
Telkotürk ödemeli olarak iade etmelidir, iade edilmemesi durumunda 400 ₺ cihaz 
bedeli müşterinin son faturasına yansıtılacaktır  - Müşterinin kullanımında olan ancak Telkotürk tarafından temin edilmemiş olan 
cihaz(lar)da oluşan arıza ve cihaz kaynaklı bağlantı sorunlarından Telkotürk sorumlu 
değildir.  - Telkotürk, modem markası ve paket içi ve paket dışı ücretlerde değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar.  - Diğer Ücretler: İnternet Nakil Ücreti : 65₺, Hat Kısıtlama & Açma Ücreti: 40₺, Hat 
Dondurma: 50₺, Statik IP: 35₺’dir.  - Abone, İşbu Telkotürk Ön Bilgilendirme, Başvuru Formu ve Kampanya 
Taahhütnamesini imzalayarak, seçtiği paketin/tarifenin koşullarını kabul ve taahhüt 
eder. 

 
 
 
Adı - Soyadı 
Tarih 
İmza/Kaşe 

http://www.telkoturk.net

