WAAYNET INTERNET HİZMETİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme Cumhuriyet Mh.Demirel Sk.No.27/2 Turgutlu/MANİSA adresinde mukim İZMAD
BİLİŞİM ve İNTERNET HİZMETLERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İTHALAT ve İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İle (bundan böyle WAAYNET olarak
anılacaktır) düzenli ve sürekli kablosuz internet hizmeti almak için bizzat veya vekili aracılığı ile başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi (bundan
böyle ABONE olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki sözleşme şartları dahilinde,olmak kaydıyla iki nüsha olarak ………/………/20….. tarihinde
düzenlenmiş ve imza altına alınarak,sözleşmenin bir sureti ABONE’ye verilmiştir.WAAYNET markası İZMAD BİLİŞİM ve İNTERNET
HİZMETLERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.’nin tescilli markasıdır.

Abone Bilgileri
İsim,Soyisim
TC.Kimlik No
Mesleği
Çalışıyor İse İşyeri Erişim bilgileri
Tüzel Kişilik ise Ünvan
Vergi Dairesi ve No
Tüzel Kişi Yetkilisi ve İrtibat Tel
e-posta adresi
İrtibat Telefonu
Gsm No

O WAAYNET WiFi

Bağlantı Tipi
Bağlantı Adresi
Anne Kızlık Soyadı

………../………../..………

Doğum Tarihi
Kullanıcı Adı
Şifre
Sabit ip
PAKET ADI

DOWNLOAD

UPLOAD

Waaynet
Haftalık
Waaynet 5 - 1
Aylık
Waaynet 8 – 1
Aylık
Waaynet 5 - 3
Aylık
Waaynet 5 - 6
Aylık
Waaynet 5 - 12
Aylık
Waaynet 8 - 12
Aylık

5 Mbit’e
Kadar
5 Mbit’e
Kadar
8 Mbit’e
Kadar
5 Mbit’e
Kadar
5 Mbit’e
Kadar
5 Mbit’e
Kadar
8 Mbit’e
Kadar

1 Mbps’ye
Kadar
1 Mbps’ye
Kadar
2 Mbps’ye
Kadar
1 Mbps’ye
Kadar
1 Mbps’ye
Kadar
1 Mbps’ye
Kadar
2 Mbps’ye
Kadar

FİYAT

TAAHHÜTSÜZ

20,00
40,00
55,00
110,00
210,00
400,00
550,00

.4. sayfadan oluşan işbu abonelik sözleşmesinin tamamını okuduğumu,tüm içeriği anladığımı ve sözleşmede bahsi geçen tüm hususlara malik
olduğumu,her sayfayı tek tek imzalamaya gerek olmaksızın işbu Sözleşme hükümlerinin hakkımda geçerli olacağını kabul ettiğimi,hizmeti aldığım
süre boyunca sözleşme imza tarihinde geçerli olan,yada WAAYNET ‘nin abonelik süresi içinde kendi web sayfasından duyurduğu şartlar
doğrultusunda aylık abonelik ücretini,aktivasyon bedelini,var ise diğer özel hizmetler ve donanım ücretlerini ve eğer vuku bulursa kota aşım
ücretlerini koşulsuz ve şartsız ödeyeceğimi,beyan ve kabul ederim.İşbu Sözleşme kapsamında verilecek internet hızı garanti edilmemekte
olup,kullanıcının kablosuz vericiye yada verilen hizmet kablolu ise;hattın uygunluğuna,santrale olan mesafesine bağlı olarak Tarifede belirtilen
hız’a kadar en yüksek hızda hizmet alabilmesi mümkündür.

…../…../20…
ABONE
İsim , Soyisim ,Kaşe,İmza

WAAYNET
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Paketlerimizde Adil Kullanım Kotası Yoktur
1. Teknik ve Hukuki Tanımlar.
WAAYNET . İzmad Bilişim ve İnternet Hizmetleri Bilgi Teknolojileri İth.İhr.Ltd.Şti.’ne ait,internet erişimi hizmet markasıdır.
IQADSL . İzmad Bilişim ve İnternet Hizmetleri Bilgi Teknolojileri İth.İhr.Ltd.Şti.’ne ait,internet erişimi hizmet markasıdır.(İş bu
sözleşmede WAAYNET OLARAK ANILACAKTIR)
WAAYNET-WiFi . Hizmetin WAAYNET’in kablosuz ağ altyapısı içinde aboneye kablosuz olarak sunulan bir alıcı ap ve birde
dağıtıcı ap ile internet hattının sonlandırıldığı abonelik türüdür.
BLUENET . Türk Telekominikasyon AŞ.’nin kablo yapısı üzerinden IQADSL omurgası kullanılarak fiziki alana modem bağlantısı ile
verilen adsl hizmet türüdür.
ADSL MODEM . Abone tarafından IQADSL internet hizmetini alabilmesi için abonenin fiziki alanına WAAYNET,3. şahıslar yada
abone tarafından monte edilip kurulumu yapılan donanım.
ACCESS POINT. Abone tarafından WAAYNET WİFİ internet hizmetini kablosuz olarak alabilmesi kullanılan ek donanım.
MÜCBİR SEBEPLER. Hizmetin verilmesini engelleyici; doğal afetler, savaş, yetkili mercilerin işin yapılmasını engelleyici ve
geciktirici kararları gibi benzer her türlü olağan üstü sebepleri ifade eder.
2. WAAYNET’nin Hak ve Yükümlülükleri.
2.a.WAAYNET hizmetin talep edildiği bölgede bağlantı için gerekli altyapının yeterli olması halinde kendi altyapısı kapsama alanı
içinde aboneye hizmetini verecektir
2.b. Abonenin kullandığı internet hızı, verilen hizmet açısından kullandığı tarifedeki maximum hızdır.
Teknik aksaklık veya Türk Telekom lokasyonları ve mesafe sorunu gibi problemlerden dolayı abone sorun yaşar ise, WAAYNET
maximum hız için yeni bir tarife teklifinde bulunur ,abone bu teklifi değerlendirmez ise aboneliğin iptalini ,eğer borcu var ise tüm
borçlarını tek seferde kapatmak kaydı ile sözleşmeyi iptal edebilir.
2.c. Hukuki düzenleme ve yeni teknolojik gelişimler doğrultusunda WAAYNET internet sayfasında yayınladığı,hizmete ilişkin
değişiklikleri başka bir ihbarda bulunmaya gereksinim duymaksızın uygulamaya alma hakkına sahiptir.
2.d. WAAYNET kendi kusuru olmaksızın internet trafiği esnasında kaybolacak,yada eksik alınıp iletilecek bilgi ve verilerden
sorumlu tutulamaz.
2.e. İnternetin dünya çapında iki yönlü global erişime açık bir yapı olmasından dolayı,beklenmeyen tehlike ve tehditlerden
WAAYNET sorumlu tutulamaz.Abone kendi network ağında kendi güvenlik unsurlarını sağlamakla mükelleftir.
2.f. WAAYNET teknik destek verebilmek amacı ile gerekli enstrüman ve yazılımları kullanarak abonenin modemi ve donanım
unsurlarına erişebilme hakkını kendinde saklı tutar.
2.g. WAAYNET abonenin başvuru esnasında verdiği evrak ve kişisel bilgilerin doğruluğunun teyidi için ilgili kurum ve kuruluşlardan
bilgi edinme ve sorgulama hakkına sahiptir.Eksik yada hatalı veriler söz konusu olduğu taktirde WAAYNET sözleşmeyi tek taraflı
fesh etme hakkına sahiptir.
2.h. Hizmetin başlangıç tarihi, abonelik başvurusundan sonra,internet hizmetinin aboneye verildiği tarihtir. Bireysel Aboneler söz
konusu hizmetin ödemesini kullanmaya başlamadan önce ön ödemeli olarak yapmayı kabul eder.
2.i. Abone hizmeti almaya başladığında peşin ödeme haricinde yansıyan bedelleri Fatura tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
ödemekle yükümlüdür.Abone son ödeme tarihi ile ödemeyi yaptığı tarih arasıda geçen süre ile sınırlı olmak kaydı ile faturada
belirtilen gecikme bedelini koşulsuz ödemeyi kabul etmiştir.
2.j. Ödeme koşulundan dolayı hizmetin WAAYNET tarafından durdurulması ve abonenin borcunu tek seferde ödeyip hizmet
almaya devam etmek istemesi halinde,WAAYNET açma kapama ve aktivasyon ile ilgili bedelleri bir sonraki ayın faturasına ilave
eder.Bu bedel fatura üzerinde belirtilmiştir ve abone bu bedelleride koşulsuz ödeyeceğini kabul etmiştir.
2.k. Abone ödeme ile ilgili bankalardan doğabilecek sorun ve anlaşmazlıklarda WAAYNET’i sorumlu tutmayacağını peşinen kabul
etmiştir.
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2.l. WAAYNET ‘den kaynaklanmayan sebeplerden dolayı oluşabilecek internet trafik artışı ve bunun getireceği kota aşımları gibi
durumlarda abonenin uğrayacağı maddi manevi zararların hiç birinden WAAYNET sorumlu tutulamaz.Antivirüs,antispam ve
güvenlik duvarı gibi kendi güvenliği ile ilgili unsurları abonenin kendisinin sağlaması gereklidir.
2.m. Hizmet,bakım ve arıza ya müdahale süreç ve zamanlamaları WAAYNET ‘nin sayfasında belirtilmiştir.
2.n. Her türlü ihtilaf vukuunda WAAYNET ‘nin kayıtlarının esas alınacağını abone peşinen kabul etmiştir.
3. Abonenin Hak ve Yükümlülükleri
3.a. Karşılıklı haklar ve abonenin hakları iş bu sözleşmenin karşılıklı imzalanması , abonenin kimlik fotokopisi ve sözleşme
nüshasının WAAYNET ‘e ulaşması ile başlar.
3.b. WAAYNET hizmeti kendi üzerine aldığı andan itibaren hizmetin aboneye ulaştırılması,arıza ve servis yükümlülüğünden
sorumludur.
3.c. Abone hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk almaksızın ve hiçbir sebep beyan etmeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren 7 gün içinde aldığı hizmet yada ürünü reddedip sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkına sahiptir.Bu bildirim yazılı olarak
sözleşmenin ön sayfasında belirtilen WAAYNET firma merkezine veya sistemde kayıtlı telefon numarası ile WAAYNET müşteri
hizmetlerine bildirilmek zorundadır.
3.d. WAAYNET kendi omurgası üzerinden WAAYNET-WiFi hizmetlerinden abonenin faydalanmasını sağlayacak, Abone’ de ,
aldığı hizmetlerin karşılığı olarak seçtiği tarifede belirtilen toplam ücretleri(hizmet,aktivasyon,kota aşımları,ek hizmetler ve tüm
resmi vergi harçlar) WAAYNET’nin ödeme noktalarına yada banka kanalı ile yada kredi kartı ile ödeyecektir.
3.e. Faturanın Aboneye ulaşmaması durumunda abone fatura bilgilerine WAAYNET çağrı merkezi yada web sayfasında ki abone
işlemleri sayfasından ulaşabilecektir. Faturanın posta gecikmesi yada her hangi bir sebepten dolayı Aboneye ulaşmaması yada
geç ulaşmasından doğacak ödeme gecikmeleri Abonenin sorumluluğundadır,WAAYNET ‘e mal edilemez.
3.f. Faturalı Abonelerde Ödemeler kredi kartı ile yapılacak ise abone her bir borçlanma için ayrıca imzaya gerek olmaksızın,
WAAYNET bildirdiği kredi kartının borçlandırılması konusunda WAAYNET ‘i yetkilendirmiştir.
Aboneye ait faturalandırılmış her türlü bedel, bu kredi kartı üzerinden ayrıca yazılı onaya gerek olmaksızın bu sözleşmeye
istinaden WAAYNET tarafından otomatik olarak tahsil edilecektir.
3.g. Abone’nin WAAYNET-WiFi hizmet talebinin WAAYNET ‘ye ulaşmasına istinaden 5 iş günü içinde madde 2.a
daki koşulların uygunluğu doğrultusunda,Abone hizmet almaya başlar.
3.h. Abone kullanıcı adı ve şifresi ile online olarak yapacağı her türlü değişikliği kendisinin yaptığını ve bu değişikliklerin her hangi
yazılı bir teyide gereksininim olmaksızın geçerli olacağını kabul eder.
3.i. Abone WAAYNET ‘in bilgisi ve insiyatifi dışında hat,hız vs. gibi unsurlarla ilgili ek donanım ve yazılım kullanarak değişiklik
yapamaz.Böyle bir durumun tespiti halinde hizmetin iptali doğacak zararların tazmini 3. şahıs yada Türk Telekominikasyon AŞ. nin
rücu ettireceği veya doğabilecek her türlü zararı kendisinin tazmin edeceğini peşinen kabul eder.
3.j. Abone işbu sözleşme ile var olan abonelik hakkının sadece kendisine ait olduğunu,bu hakkın kullanımına ait özel erişim kodları
ve şifresini 3. şahıslar ile paylaşmayacağını ve 3. şahıslara kullandırmayacağını ve mevcut aboneliğinin doğurduğu hiçbir hakkı
devredemeyeceğini;bilgisi yada insiyatifi dışında dahi olsa bu bilgilerin 3. şahıslar tarafından kullanımının getireceği her türlü
sorumluluk ve zarar,ziyanın,maddi ve hukuki yaptırımların muhatap ve sorumlusunun kendisi olduğunu peşinen kabul ve taahhüt
etmiştir.
3.k. WAAYNET tarafından abonenin kullanımı için tahsis edilmiş olan port, sadece o abonenin kullanımı ile sınırlandırılmıştır.
Tanımlı abone adresi dışındaki 3.şahıs yada kurumların kullanımı yada kullandırımı söz konusu değildir.Böyle bir durumun
vukuunda doğabilecek her türlü zarar ziyan ve WAAYNET ‘e sirayet edecek her türlü hukuki ve maddi zararın muhattabı’da
abonenin kendisidir.Abone bu durumu peşinen kabul ve taahhüt eder.
3.l.Faturaya yapılacak itirazlar,ödemeyi durdurmayacaktır.İtiraz edilen fatura ile ilgili abonenin, itirazının haklı bulunması koşulunda
,iade edilmesi gereken tutar hesaplanacak ve bir sonraki ayın faturasından mahsup edilecektir.Fatura içeriği ile ilgili her türlü kayıt
ve verinin geçerliliği madde 2.n de belirtilmiştir.
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3.m.Abonenin vefatı halinde,mirasçı yada mirasçılardan birisi bu durumu WAAYNET ‘ e belgeleyerek bildirmek ve hizmetin devamı
istenmiyor ise sözleşmenin feshini yaptırmak zorundadır.Aksi taktirde işbu sözleşmenin tüm maddeleri ayrı,ayrı tüm mirasçıları da
kapsar.
3.n.Abone WAAYNET internet hizmetlerinden faydalanırken, Elektronik Haberleşme Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret
Kanunu, marka ve patent hakları , fikir ve sanat eserleri telif hakları gibi güncel ve bundan sonrasında yürürlüğe girecek her türlü
mevzuat hükümleri ve hukuki düzenlemelerin hükümlerini ihlal etmemeyi ve muhalefet olmamayı iş bu sözleşme ile peşinen kabul
ve taahhüt etmiştir.
3.o.Abone internet ortamındaki sosyal paylaşımlarında, aktivitelerinde, yayın ve toplu elektronik postalarında kesinlikle genel ahlak
kurallarını ve hukuki kuralları(pornografi, yasa dışı yayın vs.) ihlal edici hareketlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder
3.p.Abone internet ortamında özel ve izne tabi alanlara (ulusal,uluslar arası,devlet veya özel kuruluşların bilgilerinin bulunduğu
içeriğe sahip alanlar)izinsiz olarak girmemeyi ve bu alanlarda izinsiz olarak işlem yapmamayı kabul ve taahhüt eder.Aksi
davranışlardan kaynaklı her türlü hukuksal ve maddi yaptırımlarının iş bu sözleşmede 3.n ,3.o maddelerini de kapsamak kaydıyla
abonenin kendisini ilgilendirdiğini vukuu bulacak olaylarda WAAYNET’ in hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını WAAYNET
gelebilecek her türlü zararında abone tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.
3.y.Abone aldığı internet hizmetini, spam (istenmeyen e-posta) ve başkalarına zarar verici şekilde kullanırsa ve bu tespit edilirse
,abone bu durumu rızası ile düzeltmeye yanaşmaz ise WAAYNET her türlü zararı aboneye ait olmak kaydı ile hizmete son verebilir.
3.z.Abone kendisine yasalar yolu ile yüklenen veya kendine ihdas edilecek her mükellefiyeti yerine getirmeyi, WAAYNET ile
arasındaki ilişkilere dair kanun, tüzük ve yönetmeliklere aynen uymayı,bu kapsamda WAAYNET tarifelerinde sonradan
yapılabilecek bütün değişikliklerin kendisine de uygulanmasını peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.
4. Tamamlayıcı Hükümler
4.a.Abone, aboneliğin başlangıç ve bitiş tarihi, hizmet ile ilgili detaylar ve bunların içerikleri konusunda düşülebilecek her türlü
anlaşmazlıklarla ilgili itirazlarında WAAYNET ‘in kayıtlarının esas alınacağını peşinen kabul etmiştir.
4.b.WAAYNET’ in iş bu sözleşme kapsamında; Abone’ye olan sorumluluğu sözleşme bedelini aşamaz.
4.c.İşbu sözleşme ile ilgili her türlü anlaşmazlıklarda TC. MANİSA TURGUTLU mahkemeleri yetkilidir.
BAYİ KAŞE / İMZA
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