ENGELLERİ KALDIRAN KAMPANYA TARİFE BİLGİLENDİRME FORMU
BİREYSEL
ABONE BİLGİLERİ
İSİM VE SOYİSİM
TC KİMLİK NO
E-POSTA
GSM NO

HİZMETİN VERİLECEĞİ ADRES
ADRES
SEMT
İLÇE
İL
POSTA KODU

ORISNet İNTERNET HİZMETLERİ
Bağlantı Hızı (Mbps)

Kota (GB)

ORISNet

ORISNet + Yalın Hat

ORISNet + ORISTel

8 Mbps'e kadar

100 GB

❒ 39,90 ₺

❒ 49,90 ₺

❒ 59,90 ₺

8 Mbps'e kadar

LİMİTSİZ

❒ 42,90 ₺

❒ 52,90 ₺

❒ 62,90 ₺

16 Mbps'e kadar

LİMİTSİZ

❒ 47,90 ₺

❒ 57,90 ₺

❒ 67,90 ₺

24 Mbps'e kadar

LİMİTSİZ

❒ 49,90 ₺

❒ 59,90 ₺

❒ 69,90 ₺

50 Mbps’e kadar

LİMİTSİZ

❒ 64,90 ₺

❒ 74,90 ₺

❒ 84,90 ₺

100 Mbps’e kadar

LİMİTSİZ

❒ 74,90 ₺

❒ 84,90 ₺

❒ 94,90 ₺

MODEM TALEBİ
VDSL Modem
İstiyorum
❒
İstemiyorum
❒

Peşin
❒ 180 ₺

12 Ay Taksit
❒ 24 ₺ (24₺ X 12)

EK SERVİSLER
Statik IP
İstiyorum
❒
İstemiyorum
❒

Aylık
20 ₺

KAMPANYA KOŞULLARI
Kampanya 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir.  Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.  Kampanyadan yalnızca gazi,

engelli vatandaşlarımız ile şehit/gazi eşleri, şehidin/gazinin/engelli vatandaşın birinci dereceden yakını (anne, baba ve
çocuğu) yaralanabilir. Engelli vatandaşlarımız için, engellilik oranı % 40 ve üzeri olan kişiler için geçerli olacaktır. 
Kampanya kapsamında engelli, gazi, şehit yakını belgesi ile sadece bir kişi yararlanabilir.  Kampanya kapsamında,
mevcut evraklara ek olarak talep edilen evrakların listesine oristelekom.com web sitemizden ve 0850 470 07 24 ORIS
Destek Hattı’ndan ulaşabilirsiniz.  Engelleri Kaldıran ORIS Bireysel Hizmetler Tarife Bilgilendirme Formu’ndaki tüm
tarifeler taahhütsüzdür. Abonenin sözleşmeyi fesh etmesi durumda kalan modem/cihaz tutarları, kalan evde kurulum
hizmet ücreti son dönem faturasına yansıtılır.  Aktivasyon ücreti hizmet başına 25₺ olup, Abone’nin ilk faturasına
indirim olarak yansıtılır. Abone’nin sözleşmeyi feshetmesi durumda son dönem faturasında faturalandırılır. 1 yıl süre
ile hizmet almaya devam eden Abone’lerimizden ayrıca aktivasyon ücreti alınmamaktadır.  Abone, seçtiği paketin
ücretlendirme tablosunda yer alan bağlantı hızına kadar, alt yapının destekleyeceği en yüksek hızı kullanacak olup, bu
hız bağlanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir. Kotalı internet paketinde; Abone’nin internet kullanımı,
paketindeki kota sınırlamasına ulaştığında internet hizmeti durdurulacaktır. Abone, talep ederse ek internet paketi
satın alabilir. İnternet ek paket fiyatlarımız; 10 GB 9 ₺, 50 GB 19 ₺, 100 GB 25 ₺’dir. Ek paket kullanım hakları aynı
fatura dönemi içerisinde kullanılabilir, bir sonraki döneme devretmez. Takip eden aya girildiğinde, hizmet alınan
tarifede bulunan internet kotasıyla kullanımına devam edebilecektir.  Abonenin altyapısı fiber ise fiber modem
kullanılma zorunluluğu olup, fiber modem Aboneye Türk Telekom tarafından teslim edilecektir. Abonelik iptalinde,
modemin Türk Telekom’a ya da bize kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Abone’nin faturasına ek, aylık 10₺ modem
kullanım ücreti yansıtılır. Modemin iade edilmemesi ya da modemde hasar olması durumunda, 260₺ olan modem
ücreti Abone’nin son faturasına eklenecektir.  Evinde telefon veya internet hizmeti bulunmayan Aboneler için yeni
hat başvurularında (Fiber altyapıya sahip Abone’ler dışında) evde kurulum hizmeti zorunlu olup, 80₺ olan evde
kurulum hizmeti tutarı, iki taksit şeklinde Abone’nin ilk iki hizmet faturasına 40₺ + 40₺ olarak yansıtılır. Evde kurulum
hizmeti almış olan Abone’nin sözleşmeyi feshetmesi, evde kurulum hizmet bedelinin alınmasına engel değildir. 
Farklı bir operatörden hizmet alan Abone’ler için evde kurulum hizmeti zorunlu değildir. Tercih edilmesi durumda,
Abonelik evraklarının ulaştırılması için kurye lojistik hizmet bedeli olan 40₺ faturaya ilave edilir. Abonelik evraklarını
kendi gönderen Abone’den ayrıca lojistik hizmet bedeli alınmaz.  Abone’ye ait bağlantı adresindeki her türlü bina içi
kablolama Abone’ye aittir. ORIS tarafından aktif bilgisi iletilen hizmetin Abone’nin yükümlülüklerini yerine
getirememesi nedeniyle, Abone tarafından kurulumun gerçekleştirilmemesi, ORIS tarafından 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 abonenin faturasına kapama - açma
bedeli olarak yansıtılır. Hizmet kapama - açma ücreti sabit telefon hizmeti için 10 ₺, internet hizmeti için ise 20 ₺
olarak Abone’nin faturasına ilave edilir.  Her yöne 1.000 dakika sabit telefon hizmeti paketi şehirler içi, şehirler arası,
uluslararası 1. kademe PSTN, alternatif operatör aramaları (STH) ve 444 yönlere açıktır. Paket aşımı görüşme ücreti
Abone’ye fatura edilir.  Paket aşımı arama yönleri ücretlendirmesi: Yurtiçi sabit yönlere; 0,19 ₺, Uluslararası 1.
kademe PSTN; 0,5433 ₺, Uluslararası 1.kademe GSM 1,0459 ₺’dir. Ücretlendirme periyodu 60 saniyedir.  Süper Ses
Tarifesindeki Adil Kullanım Kotası Uygulaması, ORIS Resmi Web Sitesinde belirtildiği gibidir.  Aboneler kampanya
kapmasındaki hizmetler ile ilgili talep/şikayet bildirimlerini 0850 470 07 24 ORIS Destek Hattı’na telefon ile veya
abonedestek@oristelekom.com e-posta adresine göndererek ulaştırabilir ve kayıt açtırabilirler.  Aboneler, Engelleri
Kaldıran Kampanya Bilgilendirme Formu’nu imzalayarak kampanyaya katılmayı kabul ve taahhüt eder.

Tarih :

Abone
İmza

