Penetrasyon Oranı Düşük İlçeler İçin DSL Satış Destek Kampanyası
Kampanyanın Kapsamı
Toptan Al-Sat ve IP VAE modellerinde yapılan yeni satışlarda geçerli olacak olan Penetrasyon
Oranı Düşük İlçeler İçin DSL Satış Destek Kampanyası 01.01.2018 – 31.03.2018 tarihleri
arasında geçerli olacaktır.
Kampanya kapsamında genişbant penetrasyon oranı %30’un altında olan ilçelerde yapılacak
yeni satışlarda İSS’lere 200 TL satış desteği verilecektir. Belirlenen ilçeler kampanyanın
onaylandığı tarihte Türk Telekom’a ait web sitesinde (www.turktelekom.com.tr) yayımlanacaktır.
Kampanya Uygulama Esasları
 Tüm İSS’ler, kampanya döneminde Al-Sat ve IP VAE kapsamında elde edecekleri yeni
aboneliklerin sistemde en az 24 ay kalmaları koşuluyla kampanyadan faydalanabilecektir.
 Kampanya; tesis adresinde daha önce hiç abonelik yapılmamış yeni müşterilere ve tesis
adreslerinde abonelik iptali üzerinden en az 3 (üç) ay geçmiş abonelere uygulanacaktır.
 Adreslerde kontrol BBK/PSTN No üzerinden yapılacaktır. Kampanya döneminde elde edilen
müşterilerden İSS’ler arası geçiş ile alınan veya modeller arası geçiş yapan müşteriler kampanya
kapsamına dâhil edilmeyecektir. Mevcutta abonelik bulunan adreslerde ikinci bir abonelik tesis
ettirilerek yapılacak abonelikler kampanyadan faydalanamayacaktır.
 İSS'lere yeni satış başına verilecek 200 TL destek; 1, 7, 13, 19 ve 25. tahakkuk dönemlerinde
5 taksitte ödenecektir. 24 ay koşulunu tamamlayamayan abonelikler için aboneliğin iptal edildiği
tahakkuk dönemine kadar verilen satış desteği geri alınacak şekilde mahsuplaşma yapılacaktır.
 Penetrasyon Oranı Düşük İlçeler İçin DSL Satış Destek Kampanyasından yararlanan
abonelikler için İSS’ler diğer satış destek kampanyalarından faydalanamayacaktır. Toptan AlSat/VAE İnternet Bizden Kampanyaları’ndan yararlanan abonelikler için İSS’ler diğer satış
destek kampanyalarına benzer olarak bu kampanyadan da faydalanamayacaktır.
 Kampanya ADSL/VDSL paketlerinde veya portlarında yapılacak yeni satışlarda geçerli olup,
Günlük ve Saatlik İnternet Paketlerinde yapılacak satışlarda uygulanmayacaktır.
 Kampanya süresince farklı paketlere/portlara geçen abonelere cezai ücret yansıtılmayacaktır.
 Kampanyaya dâhil olmuş fakat 24 ay süresince DSL paketlerinde/portlarında kalma koşulunu
tamamlamadan hattını dondurmuş müşteriler için İSS’lere verilen destek/destekler ilk tahakkuk
döneminde ceza olarak yansıtılacaktır.
 Kampanyaya dâhil olmuş fakat 24 ay süresince DSL paketlerinde/portlarında kalma koşulunu
tamamlamadan başka bir İSS’ye churn etmiş müşteriler için verici İSS’lere verilen ilk
destek/destekler geri alınmayacak olup, alıcı İSS’lere destek verilmeyecektir.
 Kampanyaya dâhil olan aboneler kampanya kapsamındaki ilçeler dışında bir ilçeye nakil
olursa satış desteği sonlandırılacak, abonelik 24 ay içinde iptal edilmezse daha önce verilen
satış desteğine yönelik bir ceza uygulanmayacaktır. Aboneler kampanya kapsamındaki bir ilçeye
nakil olursa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
 Kampanya uygulama süresinin uzatılması durumunda kampanya kapsamındaki ilçe listesi
güncellenerek Türk Telekom’a ait web sitesinde (www.turktelekom.com.tr) yayımlanacaktır.

Penetrasyon Oranı Düşük İlçeler İçin Fiber Satış Destek Kampanyası
Kampanyanın Kapsamı
Toptan Al-Sat ve IP VAE modellerinde yapılan yeni satışlarda geçerli olacak olan Penetrasyon
Oranı Düşük İlçeler İçin Fiber Satış Destek Kampanyası 01.01.2018 – 31.03.2018 tarihleri
arasında geçerli olacaktır.
Kampanya kapsamında genişbant penetrasyon oranı %30’un altında olan ilçelerde yapılacak
yeni satışlarda İSS’lere 200 TL satış desteği verilecektir. Belirlenen ilçeler kampanyanın
onaylandığı tarihte Türk Telekom’a ait web sitesinde (www.turktelekom.com.tr) yayımlanacaktır.
Kampanya Uygulama Esasları
 Tüm İSS’ler, kampanya döneminde Al-Sat ve IP VAE kapsamında elde edecekleri yeni
aboneliklerin sistemde en az 24 ay kalmaları koşuluyla kampanyadan faydalanabilecektir.
 Kampanya; tesis adresinde daha önce hiç abonelik yapılmamış yeni müşterilere ve tesis
adreslerinde abonelik iptali üzerinden en az 3 (üç) ay geçmiş abonelere uygulanacaktır.
 Adreslerde kontrol BBK/PSTN No üzerinden yapılacaktır. Kampanya döneminde elde edilen
müşterilerden İSS’ler arası geçiş ile alınan veya modeller arası geçiş yapan müşteriler kampanya
kapsamına dâhil edilmeyecektir. Mevcutta abonelik bulunan adreslerde ikinci bir abonelik tesis
ettirilerek yapılacak abonelikler kampanyadan faydalanamayacaktır.
 İSS'lere yeni satış başına verilecek 200 TL destek; 1, 7, 13, 19 ve 25. tahakkuk dönemlerinde
5 taksitte ödenecektir. 24 ay koşulunu tamamlayamayan abonelikler için aboneliğin iptal edildiği
tahakkuk dönemine kadar verilen satış desteği geri alınacak şekilde mahsuplaşma yapılacaktır.
 Penetrasyon Oranı Düşük İlçeler İçin Fiber Satış Destek Kampanyasından yararlanan
abonelikler için İSS’ler diğer satış destek kampanyalarından faydalanamayacaktır. Toptan AlSat/VAE İnternet Bizden Kampanyaları’ndan yararlanan abonelikler için İSS’ler diğer satış
destek kampanyalarına benzer olarak bu kampanyadan da faydalanamayacaktır.
 Kampanya Fiber paketlerinde veya portlarında yapılacak yeni satışlarda geçerli olup, Günlük
ve Saatlik İnternet Paketlerinde yapılacak satışlarda uygulanmayacaktır.
 Kampanya süresince farklı paketlere/portlara geçen abonelere cezai ücret yansıtılmayacaktır.
 Kampanyaya dâhil olmuş fakat 24 ay süresince Fiber paketlerinde/portlarında kalma
koşulunu tamamlamadan hattını dondurmuş müşteriler için İSS’lere verilen destek/destekler ilk
tahakkuk döneminde ceza olarak yansıtılacaktır.
 Kampanyaya dâhil olmuş fakat 24 ay süresince Fiber paketlerinde/portlarında kalma
koşulunu tamamlamadan başka bir İSS’ye churn etmiş müşteriler için verici İSS’lere verilen ilk
destek/destekler geri alınmayacak olup, alıcı İSS’lere destek verilmeyecektir.
 Kampanyaya dâhil olan aboneler kampanya kapsamındaki ilçeler dışında bir ilçeye nakil
olursa satış desteği sonlandırılacak, abonelik 24 ay içinde iptal edilmezse daha önce verilen
satış desteğine yönelik bir ceza uygulanmayacaktır. Aboneler kampanya kapsamındaki bir ilçeye
nakil olursa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
 Kampanya uygulama süresinin uzatılması durumunda kampanya kapsamındaki ilçe listesi
güncellenerek Türk Telekom’a ait web sitesinde (www.turktelekom.com.tr) yayımlanacaktır.

