
 
 
 

SADENET İNTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAME ve BİLGİLENDİRME FORMU 
2022 YENİ YIL KAMPANYASI 12+12 AYLIK 

BİREYSEL 
ABONE BİLGİLERİ  

İSİM VE SOYİSİM  

T.C. KİMLİK NO  

E-POSTA  

GSM NO  

HİZMETİN VERİLECEĞİ ADRES  

ADRES  

SEMT  

İLÇE  

İL  

POSTA KODU  

 

TELEFON BİLGİSİ 

❒ Mevcut Numaram Üzerine İnternet İstiyorum Mevcut Numaram _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 

 

EV İNTERNET HİZMETLERİ 

8 Mbps Tarifesi 

Bağlantı Hızı (Mbps) Kota (GB) Paket Fiyat Kampanyalı Fiyat 

❒ 8 Mbps'e kadar LİMİTSİZ 175,00 ₺ 91,90 ₺ 

12 Mbps Tarifesi 

Bağlantı Hızı (Mbps) Kota (GB) Paket Fiyat Kampanyalı Fiyat 

❒ 12 Mbps'e kadar LİMİTSİZ 175,00 ₺ 92,90 ₺ 

16 Mbps Tarifesi 

Bağlantı Hızı (Mbps) Kota (GB) Paket Fiyat Kampanyalı Fiyat 

❒ 16 Mbps'e kadar LİMİTSİZ 225,00 ₺ 98,90 ₺ 

24 Mbps Tarifesi 

Bağlantı Hızı (Mbps) Kota (GB) Paket Fiyat Kampanyalı Fiyat 

❒ 24 Mbps'e kadar LİMİTSİZ 275,00 ₺ 105,90 ₺ 

35 Mbps Tarifesi 

Bağlantı Hızı (Mbps) Kota (GB) Paket Fiyat Kampanyalı Fiyat 

❒ 35 Mbps'e kadar LİMİTSİZ 300,00 ₺ 114,90 ₺ 

50 Mbps Tarifesi 

Bağlantı Hızı (Mbps) Kota (GB) Paket Fiyat Kampanyalı Fiyat 

❒ 50 Mbps'e kadar LİMİTSİZ 350,00 ₺ 129,90 ₺ 

100 Mbps Tarifesi 

Bağlantı Hızı (Mbps) Kota (GB) Paket Fiyat Kampanyalı Fiyat 

❒ 100 Mbps'e kadar LİMİTSİZ 400,00 ₺ 149,90 ₺ 

 

MODEM TALEBİ 
Modem Aylık 

❒ İstiyorum 15,00 ₺ 

❒ İstemiyorum 



EK HİZMETLER 

Statik IP Aylık 

❒ İstiyorum 35,00 ₺ 

❒ İstemiyorum  

 

 Kampanya kapsamında sunulan evde internet hizmeti Alfa İletişim Hizmetleri Paz. Tic. A.Ş. tarafından sunulmaktadır. 
 Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.  SadeNet İnternet Kampanya Taahhütname ve Bilgilendirme Formu’ndaki tüm 

tarifeler 12+12 Ay taahhütlüdür.  Abone, seçtiği paketin ücretlendirme tablosunda yer alan bağlantı hızına kadar, 
altyapının destekleyeceği en yüksek hızı kullanacak olup, bu hız bağlanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir.  

Tarife paketi ve kampanyadan doğacak damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere ilk hizmet faturasına ilave edilir.  

Abonenin sözleşmeyi feshetmesi durumda kalan modem/cihaz tutarları, kalan evde kurulum hizmet ücreti, aktivasyon 

ücreti, yalın hat ücreti ve yapılan tüm indirimler Abonenin son faturasına eklenecektir.  Aktivasyon ücreti hizmet 
başına 300₺ olup, kampanyadan yararlanan Abone’nin ilk faturasına indirim olarak yansıtılır. Abone’nin sözleşmeyi 

taahhüt süresinden önce feshetmesi durumda aktivasyon bedeli son dönem faturasına eklenecektir. Abonenin 
altyapısı fiber ise fiber modem kullanılma zorunluluğu olup, fiber modem Aboneye Türk Telekom kurulum ekibi 
tarafından teslim edilecektir. Abone’nin faturasına ek, aylık 15₺ modem kullanım ücreti yansıtılır. Abonelik iptalinde 
modemin, SadeNet - Çamlık, Akınalp Sk. No 4, 34782 Çekmeköy/İstanbul adresine kargo ile gönderilmesi 
gerekmektedir. Modemin iade edilmemesi ya da modemde hasar olması durumunda, 500₺ olan modem ücreti 

Abone’nin son faturasına eklenecektir.  Modem talebinde bulunan Aboneler için aylık modem kullanım ücreti 15₺ 
olarak Abone’nin faturasına eklenir. Abonelik iptalinde modemin, SadeNet - Çamlık, Akınalp Sk. No 4, 34782 
Çekmeköy/İstanbul adresine kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Modemin iade edilmemesi ya da modemde hasar 

olması durumunda, 500₺ olan modem ücreti Abone’nin son faturasına eklenecektir. 250₺ olan evde kurulum bedeli 
kampanyaya katılan Abonelere ücretsiz olarak sunulmaktadır, Abone’nin sözleşmeyi taahhüt süresinden önce 
feshetmesi durumda evde kurulum bedeli son hizmet faturasına eklenecektir. Evde kurulum hizmeti almış olan 

Abone’nin sözleşmeyi feshetmesi, evde kurulum hizmet bedelinin alınmasına engel değildir.  Abone’ye ait bağlantı 
adresindeki her türlü bina içi kablolama Abone’ye aittir. SadeNet tarafından aktif bilgisi iletilen hizmetin Abone’nin 

yükümlülüklerini yerine getirememesi faturalandırmaya engel değildir.  İnternet taşıma işlemi eski internet hizmeti 
servis sağlayıcının taşıma başvurusunu onaylanması ile 48 saat içinde tamamlanacaktır. Yeni Hizmet talebinde bu süre 

en geç 10 iş günüdür.  Abone, fatura tarihini takip eden 28 gün içerisinde ödeme yapmaması durumda, hizmeti 1 
hafta süre ile kapatılır ve Abone’nin faturasına kapama - açma bedeli olarak yansıtılır. Hizmet kapama - açma ücreti 

internet hizmeti için 30 ₺ olarak Abone’nin faturasına ilave edilir.  Abone hizmetini başka bir adrese nakil ettirebilir, 

nakil ücreti 90₺’dir.  12 ayını doldurmuş tüm Abone'lerimiz hat dondurma işlemi yapabilir. Hat dondurma, takvim 
yılından bağımsız olarak, 365 günde en az 1 (bir) en fazla 180 gün olacak şekilde gerçekleştirilebilir. Takvim yılından 
bağımsız olarak, hattın 365 günde 2 (iki) defa dondurulması mümkündür. Hat Dondurma işlemlerinde 3 aya kadar olan 

dondurma işlemlerinde her hizmet için 50₺, 6 aya kadar olan hat dondurma işlemleri için ise 100₺ ücret yansıtılır.  

Aboneler, kampanya kapmasındaki hizmetler ile ilgili talep/şikâyet bildirimlerini 0850 800 0 900 SadeNet Destek 

Hattı’na telefon ile veya abonedestek@sadenet.com e-posta adresine göndererek ulaştırabilir ve kayıt açtırabilirler.  

Aboneler, SadeNet Taahhütname ve Bilgilendirme Formu’nu imzalayarak kampanyaya katılmayı kabul ve taahhüt eder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARİFE KOŞULLARI 

Tarih : 
 
 

Abone 
İmza 

mailto:abonedestek@sadenet.com

