
DAKİKA PAKET TAAHHÜTNAMESİ

• İçerdiği her yöne görüşme: Paket Dakikaları (Yurtiçi sabit, Yurtiçi GSM ve, 444’lü numaralar ve diğer STH operatörleri) kapsa-
maktadır.

• Telsam VOIP Plus Ses Paketleri tahaddütsüzdür. Paket içeriğindeki dakikaları aşan görüşmeler, GSM yönlerine 0,13 Kr/dakika ve 
sabit yönlere ise 0,08 Kr/dakika üzerinden ücretlendirilecektir.  Bir paket seçilmemesi durumunda 39    karşılığında “VOIP Plus 
500 Heryöne” paketi tanımlanacaktır.

• Yukarıdaki fiyatlar 1(bir) dakikalık görüşme bedelleridir. Fiyatlara %18 KDV ve %10 ÖİV dâhildir. Kontör atım süresi tüm yönlere 
doğru 1(bir) dakikadır. 

• Seçtiğiniz paketteki dakikalar sonraki aya devretmez.

• Telsam’dan alacağım sabit telefon hizmeti kapsamında, Telsam şebekesinden başlatacağım çağrılarda gösterilmek üzere, sa-
dece Telsam tarafından tarafıma tahsis edilen ve Türk Telekom veya farklı bir operatör tarafından coğrafi veya bilgi danışma 
numarası olarak kendi kullanımıma tahsis edilmiş bulunan numaraların tanımlanacağını; talep ettiğim numaranın (CLI) Tel-
sam’dan alınmış bir numara olmadığı durumda, bu numaranın kendime ait olduğunu, bu numaranın kullanımının sona ermesi 
ya da değişmesi halinde bu durumu derhal yazılı olarak Telsam’a bildireceğimi, bu numaranın yasalara yahut Telsam veya ilgili 
operatör ile akdettiğim sözleşme koşullarına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle meydana gelen tüm talep ve zararların feri-
leri ile birlikte tarafıma rücu edileceğini kabul ederim. Numaranın tarafıma ait olduğunu gösteren fatura örneği ekte sunulmuş 
olup, her altı ayda bir yeni fatura örneğini Telsam’a göndereceğimi taahhüt ederim.

Arayan numara(CLI) olarak tanımlı numaralarım ayrı ayrı görünsün. 

Arayan numara (CLI) olarak tek bir pilot numara belirlemek istiyorum:

Arayan numara bilgisi (CLI):   Telsam numarası: 

Türk Telekom/diğer operatör numarası: 

Telsam Telekomünikasyon Hizmetleri ile imzaladığım Abonelik Sözleşmesi kapsamında aldığım hizmet ve bu hizmete ilişkin ücretlen-
dirmeye ilişkin olarak yukarıdaki hususları kabul ettiğimi beyan ederim.

Firma Adı  :
Yetkili Adı Soyadı  :
Yetkili İmza  :

Tarih   :

VOIP Plus 100 Heryöne 100 Dakika (vergiler dahil):39

VOIP Plus 500 Heryöne 500 Dakika (vergiler dahil): 99

VOIP Plus 1.000 Heryöne 1.000 Dakika (vergiler dahil): 169

VOIP Plus 1.500 Heryöne 1.500 Dakika (vergiler dahil): 219

VOIP Plus 2.500 Heryöne 2.500 Dakika (vergiler dahil): 279

VOIP Plus 5.000 Heryöne 5.000 Dakika (vergiler dahil): 539

VOIP Plus 7.500 Heryöne 7.500 Dakika (vergiler dahil): 799

VOIP Plus 10.000 Heryöne 10.000 Dakika (vergiler dahil): 969

VOIP Plus 15.000 Heryöne 15.000 Dakika (vergiler dahil): 1.399

VOIP Plus 20.000 Heryöne 20.000 Dakika (vergiler dahil): 1.799


