ABONELİK SÖZLEŞMESİ İNTERNET EKİ
Bağlantı Yapılacak Telefon Numarası :
Bağlantı Yeri :

Ev

0
İş

Abonelik Tipi :

Bireysel

Kurumsal

Bağlantı Adresi :

İlçe :

Posta Kodu :

İl :

BİREYSEL

Adı Soyadı :
Kadın

Cinsiyeti :

Erkek

T.C. No :

Anne Kızlık Soyadı :

Meslek :

Eğitim Durumu :

Yok

İlköğretim

Lise

Üniversite

Yüksek Lisans

Doktora

Yüksek Okul

KURUMSAL

Ünvan :

Sektör :

Özel

Vakıf / Dernek

Kamu

Vergi Dairesi:

Ticaret / Vakıf Sicil:

Vergi No :
Dernek Tescil No :
Yetkili Adı Soyadı :
Yetkili T.C. No:

İRTİBAT BİLGİLERİ VE FATURA TERCİHLERİ
Cep Tel :

0

Faks:

0

İrtibat Tel :

0

E-Posta :
@
Eposta adresimi ve diğer irtibat bilgilerimi tam ve doğru vermemem, bilgilerimde olabilecek değişiklikleri bildirmemem
durumunda kanun ve yönetmeliklerin ELEKTROHAT’a getireceği yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle
ELEKTROHAT’ı sorumlu tutmayacağımı kabul ediyorum.
Faturamı e-posta olarak almak istiyorum.

Faturamın basılı olarak adresime gönderilmesini istiyorum.

Fatura Adresi :

Posta Kodu :

İlçe :

İl :

KULLANICI KİMLİĞİ
Tercih ettiğiniz kullanıcı bilgilerinizi yazınız ve bu bilgileri lütfen saklayınız. Tercih ettiğiniz kullanıcı adı başkası
tarafından daha önce alınmış ise, tarafımızdan başka bir kullanıcı adı verilecektir.
Kullanıcı Adı :

@

netgalaksi.com

Kullanıcı Şifresi :
Statik IP:

İstiyorum

GÜVENLİ İNTERNET *

İstemiyorum
İstiyorum **

( Statik IP Ayrıca Ücretlendirilir )
İstemiyorum

BİREYSEL

Çocuk Profili
Aile Profili (Bu profili seçmeniz durumunda dilerseniz aşağıdaki bir ya da birkaçını işaretleyerek bu
uygulamaların da Aile Profili’ne dahil olmasını sağlayabilirsiniz.)
Oyun Site ve Uygulamaları
Sohbet Site ve Uygulamaları
Sosyal Medya Site ve Uygulamaları
* Güvenli internet sadece bireysel müşterilere sunulan bir hizmettir. Müşteri bu sözleşme ile kendi rızası dahilinde
Netgalaksi’nin belirlediği profillerin içeriğini kabul etmektedir.
** Güvenli internet istiyorum seçeneği seçilip herhangi bir profil seçilmezse varsayılan profil Aile Profili’dir.
Tarife / Paket:
ÖZEL HÜKÜMLER
MADDE 1 KONUSU
Bu NETGALAKSİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İNTERNET EKİ’nin konusu ABONE’ye sunulan İNTERNET HİZMETİ ile
ilgili olarak tarafların hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
MADDE 2 TANIMLAR
İNTERNET HİZMETİ : Bakır erişim hattı üzerinden veri iletişimine olanak sağlayan veri indirme/yükleme hızlarının
duyurulan hızlara kadar değişiklik gösterebildiği internet servisi,
SÖZLEŞME : İşbu NETGALAKSİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İNTERNET EKİ’ nin ayrılmaz bir ekini ve parçasını
oluşturduğu NETGALAKSİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ’ ni,
LİMİTSİZ PAKET : NETGALAKSİ’ nin FATURA DÖNEMİ’ ne ilişkin kota sınırlarının olmadığı, kota aşım ücretinin
uygulanmadığı PAKET’ leri,
LİMİTLİ PAKET : NETGALAKSİ’ nin FATURA DÖNEMİ’ ne ilişkin kota sınırlarının olduğu, belirtilen kota sonrası kota
aşım ücretinin uygulandığı, aylık erişim ücreti ve kota aşım ücretinin toplamı için azami ücretin uygulandığı PAKET’
leri ifade eder.
GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ : Abonelerin talebi üzerine bu Usul ve Esaslar kapsamındaki işletmeciler tarafından
sunulmak zorunda olan alan adı, IP ve port listesi üzerinden seçilen profile göre sunulan ücretsiz filtreleme hizmetini,
ÇOCUK PROFİLİ : Kurum tarafından İşletmecilere gönderilen çocuk profiline ilişkin listedeki alan adı, alt alan adı, IP
adresi ve portlara abonenin erişiminin sağlandığı profili,
AİLE PROFİLİ : Kurum tarafından İşletmecilere gönderilen aile profiline ilişkin listedeki alan adı, alt alan adı, IP adresi
ve portlara abonenin erişiminin sağlanmadığı profilini ifade eder,
USÜL VE ESASLAR : 22.02.2011 tarihli, 2011/DK-10/91 sayılı BTK Kurul kararı kapsamında onaylanarak yürürlüğe
giren “internetin güvenli kullanımına ilişkin Usul ve Esaslar” dır.
MADDE 3 TARİFE VE PAKETLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
3.1. Bağlantı ücretinin taksitli olacak şekilde NETGALAKSİ faturalarında yer alması durumunda abonelik iptali
yapılırsa, kalan taksitlerin tamamı ABONE’ den defaten tahsil edilir.
3.2. Belirli bir hız limiti ifadesi ile hızı tanımlanan TARİFE/PAKET’ lerde internet hattının bağlı bulunduğu santral
mesafesine göre en fazla tarif edilen kadar hız desteklenebilecektir.
3.3. ADİL KULLANIM uygulaması bulunan TARİFE/PAKET’ lerde FATURA DÖNEMİ içerisindeki veri kullanımı ADİL
KULLANIM miktarını aştığında takip eden FATURA DÖNEMİ’ ne kadar internet kullanım hızı düşürülecektir.

MADDE 4 TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 ABONE’nin SATIŞ NOKTASI vasıtasıyla İNTERNET HİZMETİ için talepte bulunması halinde NETGALAKSİ,
talebin SATIŞ NOKTALARI’na yazılı olarak yapıldığı veya gerekli belgelerin SATIŞ NOKTALARI’na ulaştığı tarihten
itibaren 8 (sekiz) iş günü içerisinde ilk bağlantıyı gerçekleştirecektir.
4.2. İNTERNET HİZMETİ’ne ilişkin hız, ABONE’nin yararlandığı hizmet açısından maksimum hızı oluşturmaktadır.
4.3. NETGALAKSİ tarafından, İNTERNET HİZMETİ’ne ilişkin ABONE’ye aksi belirtilmedikçe yerinde kurulum hizmeti
verilmeyecektir.
4.4. ABONE’nin İNTERNET HİZMETİ’nden yararlanabilmesi için asgari nitelikleri haiz yazılımı ve donanımı
(bilgisayar, modem, splitter, bağlantı kablosu vs.) aksi belirtilmedikçe kendisinin temin etmesi gerekmektedir.
4.5. LİMİTLİ PAKET’leri kullanan ABONE’nin tercih ettiği TARİFE’ye göre belirlenen kota limitinin aşılması durumunda
limit üstü kullanım miktarı “kota aşım ücreti” faturaya yansıtılacaktır. LİMİTLİ PAKET’leri kullanan ABONE’ye
faturalandırılacak aylık toplam ücret (aylık erişim ücreti + kota aşım ücreti) NETGALAKSİ tarafından belirtilen ve
www.netgalaksi.com adresinde duyurulan ücreti geçemez.
4.6. İşbu NETGALAKSİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İNTERNET EKİ, SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçası olup,
SÖZLEŞME hükümleri ile birlikte yorumlanacak, burada yer alan hükümlerin SÖZLEŞME hükümlerine aykırılık teşkil
etmesi halinde NETGALAKSİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İNTERNET EKİ hükümleri geçerli olacaktır. NETGALAKSİ
ABONELİK SÖZLEŞMESİ İNTERNET EKİ, sureti ABONE’ye verilmek üzere 1 (bir) asıl nüsha olarak
…………………………….. tarihinde ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… adresinde akdedilmiştir.
Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan eder, hatalı ve noksan olması durumlarında
meydana gelebilecek zararları ve tahakkuk edecek ücretleri ELEKTROHAT LTD. ŞTİ.‘nin yürürlükteki ücret
tarifesine göre ödeyeceğimi; işbu beyanın SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu; seçmiş olduğum
TARİFE/PAKET’e ilişkin Netgalaksi tarafından tam olarak bilgilendirildiğimi; işbu NETGALAKSİ ABONELİK
SÖZLEŞMESİ İNTERNET EKİ’ni imzalamadan önce, tüm maddeleri okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi
gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt ederim.
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