MUTLUCELL ÝLETÝÞÝM HÝZMETLERÝ ABONELÝK SÖZLEÞMESÝ
1- TARAFLAR:
Ýþbu abonelik sözleþmesi, Gazipaþa Mah. Halis Çebi Ýþ Merkezi No: 27 Trabzon
adresinde mukim Mutlucell Ýletiþim Hiz. A.Þ. ile bu sözleþmenin ilk sayfasýnda 'Abone
Bilgileri' baþlýðý altýnda bilgileri belirtilen; Mutlucell'e abone olmak için bizzat veya vekili
aracýlýðýyla baþvuran gerçek veya tüzel kiþi arasýnda tanzim ve imza edilmiþtir.
2- SÖZLEÞMENÝN KONUSU:
Ýþbu sözleþme bir çerçeve sözleþme olup, Mutlucell Ýletiþim Hizmetlerine abone
olunmasýna iliþkin karþýlýklý hak ve yükümlülükleri belirler.
3-TANIMLAR:
Ýþbu Sözleþme çerçevesinde kullanýlan tanýmlar aþaðýda izah edilmektedir:
3.1 PBX- PBX'in açýlýmý, Özel Santral demektir, yani bir þirket içersinde kullanýlan özel
telefon þebekesidir. PBX telefon sistemi kullanýcýlarý, dýþarýya telefon etmek için birkaç
tane dýþ telefon hattýný paylaþýr.
Þirket içi dâhili ve harici görüþmeler bu santral üzerinden yapýlýr. PBX ile dýþarýdan gelen
aramalar isteðe baðlý olarak yönlendirilebilir ve dýþarý yapýlan aramalar kýsýtlanabilir.
Kullanýcýlar þirket içi arama ve yönlendirme yapabilir ve harici hatlara baðlanabilirler.
PBX kullanan bir þirket birden fazla harici telefon hattýný müþterilerine tek telefon
numarasý ile sunabilir. Yani þirketin telefon numarasýný arayan müþteriler birinci hat
meþgul olsa bile ikinci, üçüncü veya boþ olan diðer hatlardan birine yönlendirilir. Böylece
müþteri telefonda beklemez ve daha kaliteli bir hizmet almýþ olur.
3.2 Ön ödemeli abonelik; Abone'nin hizmet almadan evvel ödeme yaptýðý abonelik
þeklinde ifade edilmektedir.
3.3 Taahhütlü abonelik; abonenin hizmet almadan evvel belirli sürede taahhüt ettiði
adet de sms gönderimi ve dakika kullanýmý gerçekleþtirmesini ifade etmektedir.
3.4 Faturalý abonelik; abonenin hizmet almaya baþladýktan sonra o ayda ki hizmet
karþýlýðýnda faturanýn belirlenmesini ifade etmektedir.
4- HER YÖNE DAKÝKA VE SMS PAKETLERÝNDE TAHSÝS VE KULLANIM ÞARTLARI
4.1 Abone, bu sözleþmeye konu 'Ön Ödemeli Sabit Telefon Tarifesi', 'Faturalý Sabit
Telefon Tarifesi', 'Her Yöne Dakika Paket Tarifesi', 'Her Yöne Dakika Faturalý Paket
Tarifesi', 'Ön Ödemeli SMS Tarifesi', 'Faturalý SMS Tarifesi', 'Aylýk SMS Paket Tarifesi' ve
'Taahhütlü SMS Tarifesi' adýyla geçen tarifeleri ve satýþ koþullarýný; www.mutlucell.com
sayfasýnda yer alan tarifeler bölümünde okuduðunu ve incelediðini, bu sözleþmeyi
imzaladýðý tarihteki güncel tarifelere vakýf olduðunu ve onayladýðýný kabul ve beyan
etmiþtir.
4.2 Her Yöne Dakika paketlerinde ücretlendirme periyodu 60 saniyedir. Yurtdýþý 1.
kademe PSTN yönüne yapýlan aramalar da her yöne dakika paketleri kapsamýndadýr.
Yurtdýþý 1. kademe ülkeleri Almanya, A.B.D, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek
Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Hong
Kong, Ýngiltere, Ýrlanda, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya, Ýzlanda, Japonya, Kanada,
Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Norveç, Polonya, Portekiz, Singapur, Yunanistan
þeklindedir.
4.3 Her Yöne Dakika Paketlerinde, kullanýlmayan dakikalar bir sonraki aya devretmez.
Paketin ay içerisinde bitirilmesi durumunda, faturalý aboneler 'Faturalý Sabit Telefon
Tarifesi' üzerinden ücretlendirilmeye devam edecektir. Ön ödemeli aboneler,
aboneliklerine TL yükleyerek, 'Ön ÖdemeliSabit Telefon Tarifesi' üzerinden
ücretlendirilmeye devam edilecektir.
4.4 Her Yöne Dakika paket tercihleri, taahhüt verilen aboneliklerde sadece daha yüksek
bir pakete geçmek þartýyla deðiþtirilebilir. Daha küçük bir Her Yöne Dakika Paketine
geçilmesi talep edildiðinde verilen taahhüt bozulmuþ kabul edilecek ve bu sözleþme
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konusu taahhüt bozma yaptýrýmlarý uygulanacaktýr. Paket deðiþiklikleri mevcut paketin
süresi bitmeden gerçekleþtirilemeyecek, paket tarife deðiþikliði takip eden ilk fatura
döneminde geçerli olacaktýr. Mutlucell, önceden haber vermek koþuluyla paket
dâhilindeki arama yönlerini ve paket ücretlerini deðiþtirme hakkýný saklý tutar.
4.5 Aylýk SMS Paketleri sadece yurt içi GSM iþletmeleri yönüne giden sms'leri kapsar.
Aylýk SMS Paketlerinde kullanýlmayan smsler bir sonraki aya devretmez.
4.6 Aylýk SMS Paket tercihleri, taahhüt verilen aboneliklerde sadece daha yüksek bir
pakete geçmek þartýyla deðiþtirilebilir. Daha küçük bir Aylýk SMS Paketine geçilmesi
talep edildiðinde verilen taahhüt bozulmuþ kabul edilecek ve bu sözleþme konusu
taahhüt bozma yaptýrýmlarý uygulanacaktýr. Paket deðiþiklikleri mevcut paketin süresi
bitmeden gerçekleþtirilemeyecek, paket tarife deðiþikliði takip eden ilk fatura
döneminde geçerli olacaktýr. Mutlucell, önceden haber vermek koþuluyla paket
dâhilindeki sms gönderme yönlerini ve paket ücretlerini deðiþtirme hakkýný saklý tutar.
4.7 Bu sözleþme ile tesis edilen abonelikler ve seçimi yapýlan tarife ve paketler
kapsamýnda, Abone; vermiþ olduðu taahhütlerle; çeþitli indirimler, kurulum, cihaz ve
devre maliyetleri gibi Abone'ye ait olan maliyetlerin Mutlucell tarafýndan karþýlanmasý
þeklinde imtiyazlar elde etmiþ olabilir. Söz konusu taahhütler tamamlanmadan abonelik
iptali ya da tarife tercihlerinde deðiþiklik talebi durumunda Mutlucell uyguladýðý tüm
indirimler ve karþýladýðý tüm cihaz, devre ya da kurulum maliyetlerini Abone'ye ayrýca
fatura etme hakkýný saklý tutar.
4.8 Taahhütlü SMS hizmetinden yararlanan Abone, bir yýl içerisinde taahhüt ettiði
adette baþarýlý sms gönderimi gerçekleþtirmezse; kalan sms tutarý ya da gönderimi
yapýlan toplam baþarýlý sms adedi bedeli 'Faturalý SMS Tarifesi' üzerinden hesaplanmak
suretiyle düzenlenecek fark faturasý Abone'ye fatura edilecektir. Bu iki seçenekteki fark
faturasý hesaplama yönteminden Abone lehine olacak yöntem seçilerek fark faturasý
düzenlenir.
4.9 Ön ödemeli abonelerin kullanmakta olduklarý Her Yöne Dakika ve Aylýk Sms
Paketleri, Abone'nin Otomatik Ödeme Talimat formu teslim etmek ya da çaðrý merkezi
üzerinden tanýmladýðý otomatik ödeme talimatlarý uyarýnca, belirtilen kredi kartlarýndan
paket bitiþ tarihlerinde otomatik olarak çekilmek suretiyle yenilenecektir. Abone paketin
sonlandýrýlmasýný talep etmedikçe iþlem her dönem otomatik olarak tekrarlanacaktýr.
4.10 Ön Ödemeli SMS Tarifesi ya da taahhütsüz sms hizmeti kapsamýnda satýn alýnan
sms paketleri 12 ay süre ile geçerlidir. Bu sürenin sonunda kullanýlmayan sms'ler
otomatik olarak silinecektir.
4.11 Paketler kapsamýnda sunulan dakika ve sms'ler baþka bir aboneye devredilemez.
4.12 Mevcut operatörde PBX hizmetinden faydalanan abonelerin, mevcutta
kullandýklarý PBX yapýsýnýn deðiþmemesi için PBX pilot numarasý ve bu numaraya baðlý
alt numaralarýn eksiksiz ve doðru bir biçimde Mutlucell'e iþbu sözleþme ile bildirmeleri
gerekmektedir. Mutlucell abone tarafýndan bildirilen PBX pilot numara ve alt numara
bilgilerine uygun olarak Mutlucell sabit telefon hizmetine geçiþi saðlar.
4.13 Mutlucell'e isnat edilemeyecek bir nedenle (Türk Telekomünikasyon A.Þ ya da Türk
Telekom, TTNET altyapýsýndan kaynaklanan arýzalar yahut Türk Telekom'a ait ilgili
altyapýnýn Abone'nin ikametgâhýnda hazýr hale getirilmemiþ olmasý vs. ) Hizmetin
Aboneye sunulamamasý durumunda, gerekli altyapý problemlerinin Türk Telekom ya da
sorumlu alt yapý iþletmecisiyle giderilmesinden Abone bizzat sorumludur. Bu sebeplerle
hizmetin kesintiye uðramasýndan ve ilgili zarar ve ziyandan Mutlucell'in sorumlu
olamayacaðýný Abone kabul ve beyan eder.
5- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERÝ
5.1 Abone, Mutlucell'e taþýyacaðý numaralar için Mutlucell'in www.mutlucell.com.tr
internet sayfasýnda yer alan numara taþýma formunu istenilen belgelerle birlikte
Mutlucell'e gönderir.
5.2 Mutlucell yürürlüðe girmeden önce usulünce abone ve tüketicilere duyurmak iptir.
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suretiyle sunduðu hizmetlerin koþullarýný deðiþtirme, kaldýrma, yenileme hakkýna
sahiptir. Abone yapýlan deðiþikliklerin sair kanallarda ayrýca duyurulmuþ olmadýðý yada
bu duyurulardan haberdar olmadýðý gerekçesiyle Mutlucell'den hak talebinde
bulunamaz.
5.3 Mücbir sebep hallerinin (grev, lokavt, savaþ, deprem, yangýn, su baskýný, benzer tabi
afetler, devletin karar ve eylemleri v.b ) ortaya çýkmasý halinde bu durumdan etkilenen
taraf diðer tarafý bilgilendirecek ve takip eden 7 iþgünü içersinde diðer tarafa
yükümlülüklerini hangi süre ile hangi kapsamda yerine getiremeyeceðini yazýlý olarak
bildirmelidir. Mücbir sebep durumunun iki ay devam etmesi halinde taraflar, iþbu
sözleþmenin devam, askýya alýnma, fesih konularýný müzakere edeceklerdir. Taraflardan
herhangi birinin sözleþme kapsamýndaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin mücbir
sebep nedeniyle kýsmen mümkün olmadýðý hallerde, ilgili taraf mücbir sebepten
etkilenmeyen yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmekle yükümlüdür.
5.4 Mutlucell abonelik baþvurusundaki kiþisel bilgi ve belgelerinin doðruluðunu kontrolü
amacýyla ilgili kuruluþlara baþvurarak bilgi edinebilir ve ek belge talep edebilir. Ayrýca
abonelik iþlemlerinin tamamlanmasý için abonelik talebinde bulunan kiþiden belirli bir
avans veya depozit ya da teminat mektubu talebinde bulunma hakkýna sahiptir.
5.5 Mutlucell teknolojinin getirdiði her türlü deðiþikliði abonelerine duyurarak yapma
hakkýna sahiptir. Bu deðiþikliklerden istifade bazý özellikleri haiz cihazlarýn kullanýmýný
yada abonenin mevcut cihazýnda yapýsal bazý deðiþikliklerin yapýlmasýný gerektiriyorsa
yeni cihaz yada deðiþiklik bedeli de dahil olmak üzere cihazla ilgili her türlü sorumluluk
bu hizmetten yararlanacak aboneye ait olacaktýr.
5.6 Abone, sözleþme akdedilirken vermiþ olduðu kiþisel bilgilerini, bu bilgilerde
deðiþiklik oldukça Mutlucell'e bildirmek ve Mutlucell nezdindeki bilgilerinin güncel
kalmasýný saðlamakla yükümlüdür. Bu bilgilere dayanýlarak yapýlacak her türlü iþlem ve
gönderilecek tebligat geçerli sayýlacaktýr. Mutlucell, abonenin bilgi veya belgelerinde
eksiklik/yanlýþlýk/sahtelik bulunduðu veyahut abonelik bilgilerinin güncel olmadýðý
yolunda makul bir þüphe duyduðu abonelere iliþkin hizmet vermeyi aksi ispat edilinceye
kadar veya gerekli güncelleme yapýlýncaya kadar durdurma ve SMS, internet sitesinde
duyuru, müþteri hizmetleri gibi yollardan herhangi biriyle ve nihayet yazýlý olarak
yapacaðý bildirimin ardýndan sözleþmeyi feshetme hakkýný saklý tutmaktadýr.
5.7 Aboneye, Mutlucell web uygulamarý üzerinden sunulacak hizmetlerde ya da
Mutlucell Abone Bilgi Sistemine web üzerinden eriþebilmesi için geçici þifre verilmekte
olup iþ bu þifrenin aboneye verilmesinden sonra güvenliðinin saðlanmasý tamamen
aboneye aittir. Abone, Mutlucell resmi internet sayfasýnda abonenin iþbu þifreyi
kullanarak ve/veya çaðrý merkezinde aboneden teyit alýnarak yaptýðý tüm iþlemler
nedeniyle ortaya çýkan itiraz ya da talepleri sonucunda oluþan zararý karþýlayacaðýný,
aksi halde aleyhine yapýlacak yasal takip neticesinde tüm sorumluluðun þahsýna ait
olduðunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.8 Abone, Mutlucell web uygulamalarý üzerinde oluþturduðu/tanýmladýðý her türlü
veriden bizzat kendisi sorumludur. Çaðrý merkezi üzerinden verilecek teknik destek
hizmetlerinde bu verilere eriþim gerekmesi durumunda, Mutlucell yetkili personelince
güvenlik sorgulamasý yapýldýktan sonra eriþim saðlanabilir. Aboneye ait veriler hiçbir
þekilde harici olarak verilmez.
5.9 Mutlucell, aboneye ait verilerin korunmasý için ISO27001 ve BTK standartlarý
gereðince güvenlik hizmeti vermekte olup bu güvenlik sistemini aþacak güvenlik ihlali
halinde (abonenin sebep olduðu veya üçüncü kiþilerin) Mutlucell sorumlu olmayacaktýr.
5.10 Abone, Mutlucell'in muvafakati olmaksýzýn ve devir anýnda devir konusu hatta ait
tüm doðmuþ ve/veya doðacak borçlarýn, devreden ve devralan abone tarafýndan
müþtereken ve müteselsilen ödeneceði kabul edilmedikçe ve devralan abone Mutlucell
ile yeni bir abonelik sözleþmesi imzalamadýkça sözleþmedeki hak ve yükümlülüklerini
bir baþka kiþiye devredemez.
5.11 Aksi taraflarca yazýlý olarak kararlaþtýrýlmadýkça, her türlü marka, patent, buluþ,
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telif hakký, tescilli tasarýmlar ve sair fikri mülkiyet haklarý, bunlarý oluþturan veya bunlara
sahip olan tarafa ait olmaya devam edecektir. Bu sözleþmede yer alan hiçbir ifade
taraflardan birine ait fikri ve sýnaî mülkiyet hakkýnýn diðer tarafa devredildiði,
lisansladýðý ya da diðer tarafça kullanabileceði anlamýna gelecek biçimde
yorumlanamaz. Abone sözleþme süresince sadece kullaným hakkýna sahiptir.
5.12 Aboneye verilen hizmet yalnýz kiþisel iletiþim amacý ile kullaným içindir. Abone
Mutlucell'den aldýðý hizmeti ticari amaçlar ile 3. kiþilere sunamaz. Bu hallerde
Mutlucell'in sözleþmeyi feshetme hakký saklý bulunduðu gibi, aboneden depozit talep
edebilir ve/veya abonenin kullanýmýný kýsýtlayabilir.
5.13 Mutlucell, müþteri hizmetleri verecek hizmet kanallarýný serbestçe belirlemeye ve
bu hizmet kanallarý üzerinden yapýlacak abonelik iþlemlerini münhasýran tespit etmeye
ve bu baðlamda bazý hizmet kanallarý üzerinden birtakým iþlemlerin yapýlmasýna
sýnýrlama getirmeye yetkilidir. Abone, müþteri hizmetleri vermek amacýyla Mutlucell
tarafýndan kendisine sunulan kanallar dýþýnda yeni teknolojileri talep hakkýna sahip
olmadýðý gibi kullanýma açýlmýþ araçlarý kullanarak gerçekleþtirdiði abonelik iþlemlerinin
iþbu sözleþmeye tabi olacaðýný kabul ve beyan eder.
5.14 Mutlucell, kurum tarafýndan belirlenen standartlar ile ilgili imtiyaz sözleþmeleri ve
ilgili mevzuatta öngörülen standartlara uygun kalitede hizmet sunar. Aksi durumlarýn
varlýðý halinde abone, hizmetin hiç veya eksiksiz verilmesine dayalý olarak eksik veya hiç
verilmeyen hizmet bedelini geri ödeme talebinde bulunabilecek olup, bu geri ödeme
prosedürü þu þekilde uygulanacaktýr.
Abonenin iade talebinin yapýlan incelemede haklý nedenlere dayandýðýnýn tespit edilmesi
üzerine, faturalý hat sahibi abone ilgili bedelin daha sonraki faturalardan mahsubunu
istediði takdirde geri ödeme mahsup talebine uygun olarak yapýlýr. Ön ödemeli abone
ilgili bedelin hattýna Türk Lirasý olarak mahsubunu istediði takdirde geri ödeme, mahsup
talebine uygun olarak yapýlýr. Abonenin iadenin banka hesap numarasýna, kredi kartý
numarasýna nakden ödenmesini talep etmesi durumunda bahse konu iade iþlemleri için
gerekli bilgi ve belgeleri (kimlik, banka hesap numarasý, kredi kartý numarasý vb)
sunmasýndan itibaren 15 gün içerisinde iade yapýlýr.
5.15 Mutlucell, Abone'nin telefon hizmeti sunumunda, önceki kullanýmýna göre ciddi
artýþlar olmasý durumunda Abone'den ara ödeme talep edebilir. Mutlucell, ara ödeme
yapýlmadýðý takdirde Abone menfaatinin korunmasý amacý ile Abone'ye bilgi vererek
servisi kýsýtlama ve/veya kesme hakkýna sahiptir.
5.16 Hizmet alýmýnýn durdurulmasýný takiben abone on (10) gün içerisinde Mutlucell'e
belirtilmiþ adrese ya da faks yada tam yetkili bayiye gerekçeli kararý ile bildirmesi
gerekmektedir.
5.17 Mesai saatleri dýþýnda yüklenici 24 (yirmi dört) saat telefonla ulaþýlacak en az 3
(üç) adet teknik personel iletiþim bilgilerini verecek ve gerektiðinde mesai saatleri
dýþýnda arýza için müdahale edilmesini isteyebilecektir.
5.18 Taraflar iþbu sözleþmenin uygulanmasý dolayýsý ile öðrendiði ve sayýlanlarla sýnýrlý
olmamak üzere, karþý tarafýn hizmetleri, üretimi mali durumu, teknik mahiyetteki
bilgileri ve benzeri her türlü hususu ticari sýr kabul edecek ve diðer tarafýn yazýlý olarak
izin vermesi hariç, bu bilgileri iþbu sözleþmenin sona ermesinden veya feshinden
itibaren 5 yýl süre ile muhafaza edeceklerini, koruyacaklarýný kabul, beyan ve taahhüt
ederler. Bu konuda Abone personelinden veya Abone nedeniyle 3. þahýslardan
kaynaklanan sebepler, Abone sorumluluðundadýr.
6-MALÝ HÜKÜMLER:
6.1 Abone Mutlucell'in duyurduðu tarihteki haberleþme ücreti, abonelik iþlem ücretleri,
ayrýntýlý fatura ücreti ve yasalarda belirtilen tüm vergi, resim ve harç ve kullaným
ücretleri ile birlikte oluþan dönem fatura tutarýndan, ara ödeme tutarlarý ve varsa
düzeltme tutarlarýnýn mahsup edilmesinden sonra kalan fatura tutarýný faturasýnda
belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir faturaya ait
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alacaðýn tahsili, abonenin önceki borçlarýný ifa ettiði anlamýna gelmez. Mutlucell abone
tarafýndan yapýlacak ödemeleri öncelikle geçmiþ dönem borçlarýna iliþkin gecikme
bedeline ve geçmiþ dönem borçlarýna mahsup etme hakkýný saklý tutmaktadýr.
Ön ödemeli sistemde yasalarda belirtilen tüm vergi resim ve harç ve kullaným ücretleri
ilk yüklenen bakiye TL/kr tutarýndan tahsil edilebilir.
6.2 Mutlucell, aboneye aylýk olarak fatura düzenleyerek abonenin tebligat adresine
ihbarsýz, kayýtsýz ve mevzuata uygun olarak son ödeme tarihinden önce ulaþacak ve
belirli bir ödeme süresini ihtiva edecek þekilde gönderir. Abone önceki dönemlere ait
ücretlendirilmemiþ hizmetlerin, sonraki dönem faturalarýnda ya da ayrý bir fatura ile
ücretlendirilebileceðini kabul eder. Ön ödemeli sistemde ilk yüklenen Türk Lirasý'ndan
itibaren bu ücretler mahsup edilir. Abone aylýk fatura tutarýnýn tamamýný belirlenen
þekilde öder.
Abonenin mükerrer ödeme yapmasý halinde, abone fazla ödenen bu miktar ile öncelikle
varsa önceki döneme ait borçlarýnýn kapatýlacaðýný, nakdi ödeme yapýlmýþ ise kalan tutar
abonenin tercihine göre 15 gün içersinde nakden iade edileceðini ya da takip eden
faturasýndan mahsup edileceðini, mevzuata uygun olarak gönderilen faturasý eline
ulaþmadýysa, fatura bilgilerini ilgili hizmet kanallarý aracýlýðýyla veya ödemelerin
yapýldýðý Mutlucell tarafýndan duyurulan anlaþmalý banka ve kurumlardan öðrenmeyi,
ödemeyi ve bu sebeple herhangi bir itiraz hakký bulunmadýðýný kabul ve taahhüt eder.
Mutlucell faturasýnýn adresine gönderilmemesini talep eden abone için fatura
düzenlemeye devam eder. Ancak abonenin söz konusu talebinden vazgeçtiðini
bildirmesine kadar adresine fatura göndermez. Faturalarýn adresine gönderilmesini
istemeyen abone dilediði anda Mutlucell'in ilgili hizmet kanallarýna baþvurarak fatura
alabilir.
6.3 Faturalarýn basýlý olarak kendilerine gönderilmesini deðil de elektronik posta
adreslerine gönderilmesini talep eden aboneler E-FATURA aboneliði talebinde
bulunabilirler. Bu abonelerin faturalarý, son ödeme tarihinden en az 5 gün önce ulaþacak
ve belirli bir ödeme süresini ihtiva edecek þekilde elektronik posta adreslerine gönderilir,
tebligat adreslerine ayrýca basýlý fatura gönderilmez. Mutlucell E-FATURA'sýnýn eline
geçmediðini bildiren abonelere ve E-FATURA'nýn abonenin elektronik posta adresine
ulaþtýðýna iliþkin teyit alamadýðý hallerde söz konusu E-FATURA'yý tekrar göndererek kýsa
mesajla fatura tutarý ve son ödeme tarihi hakkýnda aboneyi bilgilendirir. Abonenin posta
servisi kaynaklý sorunlar da dâhil teknik nedenlerle ortaya çýkan sorunlardan Mutlucell
sorumlu tutulamaz. Abonenin daha sonra bu talebinden vazgeçmesi durumunda
faturalarý abonenin Mutlucell'e iþbu sözleþmede veya daha sonra bildirdiði tebligat
adresine gönderilmeye devam edilecektir.
6.4 Abone Mutlucell'in abonelik baþlangýcýnda sunduðu tarifelerden birini seçer.
Abonenin seçtiði tarifenin iptal edilmesi uygulamadan kaldýrýlmasý hallerinde Mutlucell,
abonenin onayýný alarak aboneyi seçmiþ olduðu tarifeye yakýn olan bir baþka tarifeye
geçirir. Mutlucell, yürürlükteki mevzuata uygun þekil ve sürede tarifelerinde ve
fiyatlarýnda deðiþiklik yapabilir, makul bir süre öncesinde kýsa mesaj, arama ve/veya
posta ile duyurur ve Mutlucell tarife deðiþikliklerini abonenin kolayca eriþebileceði
þekilde kendi internet sitesi üzerinden de duyurur.
6.5 Ayrýntýlý fatura talepleri ve/veya itirazlar için baþvuru süresi son ödeme tarihinden
itibaren 15 gündür. Faturaya itirazlar yazýlý olarak yapýlýr. Bu süre sonunda yapýlan talep
ve itirazlar deðerlendirme dýþýnda tutulur. Faturaya yapýlacak olan itirazlar ödemeyi
durdurmaz. Mutlucell'in bu nedenle geciken ödemeye, son ödeme tarihinden itibaren
faiz uygulama hakký saklýdýr. Abonenin itirazý haklý bulunursa, itirazlý kýsmý uygulanan
faizi ile birlikte, nakdi ödeme yapýldýysa, itirazýn çözümünü takip eden 15 gün içerisinde
abonenin tercihine göre nakdi ya da sonraki faturalardan mahsup edilmek suretiyle iade
edilir.
6.6 Fatura ödemeleri Mutlucell'in belirleyeceði yöntemlerle ve bildireceði banka hesap
numaralarýna yatýrmak suretiyle yapýlýr. Faturalarýn süresi içinde ödenmemesi halinde
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Mutlucell yasal yollara baþvurabileceði gibi almýþ olduðu teminatý fatura bedeli olarak
alabilecektir.
6.7 Mutlucell, borcunu ifa etmeyen abonelerle ilgili yasal iþlemler baþlatmadan makul
bir süre öncesinde, çeþitli mecralar aracýlýðý ile abonenin borcunu ifa etmesi için uyarýr,
aksi halde borcun yasal yollarla tahsil edileceðini bilgilendirir.
6.8 Abone, yasal takip sürecinde anapara borcunu iþleyen faizden kaynaklanan KDV ve
ÖTV ile tahakkuk etmiþ veya ileride getirilecek her türlü vergi, resim, harç vb. mali
yükümlülükleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
7- SÖZLEÞMENÝN SÜRESÝ VE FESÝH
7.1 Ýþ bu sözleþme, taraflarca imzalandýðý tarihte kabul edilmiþ sayýlýr. Sözleþmenin
süresi yürürlülük tarihinden itibaren 1 yýldýr. Taraflardan her hangi biri anýlan sürenin
bitiminden 1 ay öncesine kadar sözleþmeyi feshettiðini yazýlý olarak karþý tarafa
bildirmediði takdirde, sözleþme 1 yýllýk dönemler halinde uzar.
7.2 Mutlucell, sözleþmenin tanzimi sýrasýnda abonenin verdiði belge ve bilgilerin eksik,
sahte ve/veya yanlýþ olduðunu saptamasý veya aboneliðin kötü niyetle veya ticari veya
kazanç elde etmek amacýyla yapýlmýþ olduðunu, tahsilat riski yaratabilecek oranda fazla
sayýda kullanýcý talep edildiðini veya kullaným yapýldýðýný, verilen hizmetin dahil olduðu
kampanyanýn iletiþim hizmeti dýþýnda kullanýldýðýný tespit etmesi halinde veya herhangi
bir zamanda abonenin abonelik baþvurusundaki kiþisel bilgi ve belgelerinin
doðruluðunun kontrolü amacýyla, ilgili kurum ve kuruluþlara baþvurarak yapacaðý
deðerlendirme sonucunda, sýnýrlý sayýda abonelik talebini karþýlama, aboneliði
reddetme veya aboneyi bilgilendirmek suretiyle sözleþmeyi feshetme veya aksi ispat
edilinceye kadar hattý geçici olarak haberleþmeye kapatma, ara ödeme, avans veya
depozit talep etme hakkýný saklý tutar.
7.3 Mutlucell abonelik kapsamýnda saðlanan hizmetlerin, yürürlükteki yasalar ve
mevzuatlara uygun kullanýlmadýðý, Fraud çaðrý teslimi amaçlý kullanýldýðý vs durumlarýn
tespitinde kesintiye uðratmak veya tamamen iptal etme/sonlandýrma hakkýný haizdir.
Mutlucell aboneliðin bu þekilde sonlandýrýlmasý halinde sözleþme gereðince talep
edebileceði tüm haklarýný aboneden isteyebilir.
7.4 Mutlucell, aboneliði her hangi bir nedenle fesih ederse abone yasalarda yazýlý
bilcümle vergileri ve o zamana kadar kullaným ücretlerini ve varsa diðer borçlarýný
belirtilen süre içinde ödemekle yükümlüdür.
7.5 Abone talebini Mutlucell;'e ya da adýna abonelik sözleþmesi yapmaya yetkili
temsilcisine yazýlý olarak bildirmek kaydýyla aboneliðini her zaman sona erdirebilir.
Abone sözleþmeyi feshetmek istediði takdirde, bu talebini müþteri hizmetleri tarafýndan
kayýt altýna alýnan sesli kayýt sistemi ya da Mutlucell'in internet sitesi üzerinden daha
önce belirlenmiþ þifre ve benzeri güvenli yöntemler aracýlýðýyla bildirir. Aboneye sunulan
hizmet, bildirimin yapýldýðý andan itibaren 24 saat içinde durdurulur. Hizmetin bu süre
içinde durdurulmamasý sebebiyle abone sorumlu tutulamaz.
Abone hizmet alýmýnýn durdurulmasýný takip eden 10 gün içerisinde Mutlucell'in iletiþim
adresine veya adýna abonelik sözleþmesi yapmaya yetkili temsilcisine abonenin
kimliðini tevsik eden belgeler ile birlikte yazýlý bildirimde bulunur. Süresinde bildirimde
bulunmayan abonelerin sözleþmeleri Mutlucell tarafýndan feshedilmeyerek hizmet
sunumuna devam edilebilir. Bu husus müþteri hizmetleri ya da internet aracýlýðýyla fesih
bildiriminde bulunan abonelere bildirilir.
Mutlucell abonenin aboneliðine son verme yönündeki abonenin kimliðini tevsik eden
belgeler ile birlikte yazýlý talebinin kendisine ulaþmasýndan itibaren en geç 48 saat
içerisinde fesih iþlemini gerçekleþtirmek ve 7 gün içerisinde abonelik sözleþmesinin
feshedildiðini abonenin talebine baðlý olmaksýzýn aboneye yazýlý olarak bildirmekle
yükümlüdür.
8- UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ
Ýþbu sözleþmenin uygulanmasýndan doðan uyuþmazlýklarda Trabzon mahkemeleri ve
icra daireleri yetkili olacaktýr.
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GÖRÜÞME TARÝFE SEÇÝMÝ
Ön Ödemeli Tarife

Faturalý Tarife

Her Yöne Paket
500 dk.

1000 dk.

2500 dk.

5000 dk.

7500 dk.

10.000 dk.

15.000 dk.

20.000 dk.

25.000 dk.

TAAHHÜT VE ÝNDÝRÝMLER
1 Yýllýk Peþin Ödeme (%12 indirim)

Ýmza:

2 Yýllýk Peþin Ödeme (%16 indirim)

Ýmza:

1 Yýllýk Taahhüt (%6 indirim)

Ýmza:

2 Yýllýk Taahhüt (%9 indirim)

Ýmza:

SMS TARÝFE SEÇÝMÝ
Ön Ödemeli Tarife

Faturalý Tarife

Taahhütsüz SMS Hizmeti
Minimum Adeti

Birim Fiyatý

Taahhütlü SMS Hizmeti
Yýllýk Taahhüt Edilen Adet
Taahhüt Süresi:

Birim Fiyatý

1 Yýl

2 Yýl

3 Yýl

Aylýk SMS Paket Tercihi
1.000

2.500

5.000

7.500

6 Aylýk Peþin Ödeme (%8 indirim)

10.000

15.000

20.000

25.000

12 Aylýk Peþin Ödeme (%12 indirim)

50.000

100.000

250.000

500.000

24 Aylýk Peþin Ödeme (%16 indirim)

* Seçilen her yöne paketlerdeki sms ve görüþme dakikalarý bir sonraki aya devretmez.
* Tarifeler, paket tutarlarý ve koþullarý www.mutlucell.com.tr sayfasýnda yayýnlanmaktadýr.
* Abone bu tutar ve koþullarý okumuþ ve kabul etmiþtir.
* Abonenin vereceði taahhütleri yerine getirmemesi durumunda uygulanan indirimler iptal
edilecektir. Bu tutar ayrýca fatura edilecektir.
* Abonenin seçmiþ olduðu her yöne paketler ay (dönem) sonunda otomatik olarak yenilenir.
* Aylýk SMS Paketleri ön ödemeli olup, otomatik ödeme talimatý verilmesi zorunludur.

Ýþbu Sözleþme’nin tamamýný okuduðumu, tüm husularý anladýðýmý ve kabul ettiðimi, tüm sözleþme hükümlerinin
hakkýmda geçerli olacaðýný kabul ve beyan ederim.
Ad - Soyad

: .....................................................................................................................................................................

Ünvan

: ....................................................................................................................................................................

Tarih

: ........./........../............

Temsilci Kodu: .....................................................................................................................................................................

Kaþe / Ýmza
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Tahsis /

Taþýma

KURUMSAL ABONE BÝLGÝLERÝ

YETKÝLÝ / VEKÝL / BÝREYSEL ABONE BÝLGÝLERÝ
* Ýsim
* Doðum Yeri

Yetkili Ýrtibat No
HAVUZ NUMARALARI (DID)
Tahsis
Taþýma

TEBLÝGAT ADRESÝ

Web Sitesi

KURULUM ADRESÝ

TERCÝHLER

Bilgilerim rehbere geçmesin

Mutlucell Bilgilendirme Mesajlarý gelmesin

Kullaným detaylarý gelsin (sayfa baþý 1tl)

Reklam/Kampanya Mesajlarý gelmesin

Faturam E-Posta adresime gelsin

Engelliyim.........................................

Siyasi Ýçerikli Mesajlar Gelmesin

Diðer..................................................

Vekalet Name

Noter

Tarih....../....../201.... No.....................................................................

* Yýldýzlý alanlarýn doldurulmasý zorunludur.
* Seçilen paket ve tarifeler haricinde, numara baþýna aylýk 1 tl numara iþletim bedeli tahsil edilecektir.
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