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LİNKTEL OKTH ABONELİK SÖZLEŞMESİ
ABONEYE AİT BİLGİLER

SEÇENEKLER VE ÖZEL ŞARTLAR

Firma Adı

İrtibat Telefonları ve E-Posta Adresi
Telefon
Telefax
GSM
E-posta
@
Vergi No ve Dairesi
VD :
NO:
Daimi Adresi

SÖZLEŞME NO
SÖZLEŞME TARİHİ
ABONE NO
SEÇİLEN TARİFE
SEÇİLEN EK SERVİS
Tarifelerde yapılacak her türlü değişiklik 1 ay
evvelinden LİNKTEL’ in www.linktel.com.tr web
sitesinde, aylık veya dönem faturalarının bilgi
sütununda veya broşürlerle ilan edilir.
KREDİ KARTI BİLGİLERİ
Kart sahibi
Banka
Son Kullanma Tarihi :

Fatura ve Tebligat Adresi

Firma Yetkilisi 1
Adı Soyadı
Telefon
Telefax
GSM
E-Posta
Firma Yetkilisi 2
Adı Soyadı
Telefon
Telefax
GSM
E-Posta

-

Kart No

SÖZLEŞMEYE EKLENEN BELGELER
1. Faaliyet Belgesi
6. Nufus Cüzdan Fotokopisi
2. İmza Sirküleri
7. Tarife Cetveli
3. Ticaret Sicil Gazetesi 8. Cihaz Listesi
4. Vergi Levhası
9.
5. Vekaletname
10.
Toplam 4 sayfadan oluşan İşbu Sözleşmenin
hazırlanması sırasında vermiş olduğum tüm
bilgilerin doğru olduğunu, Sözleşmede
ve
eklerinde yazılı olan şartları okuduğumu ve
sorumlulukları yerine getirmeyi Şahsım ve temsil
ettiğim Firmamın adına Kabul ve Taahhüt ediyoruz.
ABONE
Adı Soyadı
İmza
Kaşe
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1. TARAFLAR:
LİNKTEL: LİNKTEL İletişim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca LİNKTEL diye anılacaktır)
Adres: Körfez Sanayi Sitesi 2. Cad. 2. Blok No: 36 41040 İZMİT/KOCAELİ
Vergi Dairesi: Alemdar VD.
6090306693
ABONE: LİNKTEL ‘in kurmuş olduğu OKTH sisteminde verilen hizmetlerden yararlanmak üzere LİNKTEL ile bu
sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişidir.
2. TANIMLAR:
TK: Türkiye Cumhuriyeti Telekomünikasyon Kurumu ‘dur.
OKTH: Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri dir.
SERVİS: LİNKTEL ‘in ABONE lerine sunmuş olduğu OKTH konuşma hizmetleri olarak adlandırılan temel
haberleşme hizmetleridir.
3. KONU:
LİNKTEL‘ in TK ‘dan almış olduğu Telekomünikasyon Ruhsatı’ na dayanarak kurup işletmekte olduğu OKTH
sisteminden, ABONE lerin haberleşme maksadı ile ve sözleşmede yazılı şartlarla faydalandırılması ve bu
konuda doğabilecek ihtilafların giderilmesi şartlarının tayin ve tespitidir.
4. SÜRE:
İşbu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren bir yıldır. Sürenin bitiminden en az bir ay önce taraflardan biri
fesih veya değişiklik yazılı talebinde bulunmadığı sürece sözleşme aynı şartlarda bir yıl daha uzar.
5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
5.1 LİNKTEL ABONE ‘yi kullanıma sunduğu uluslararası standartlar ile TK ‘nın belirleyeceği standartlara uygun
kalitede OKTH servislerinden faydalandırır.
5.2 LİNKTEL temel haberleşme hizmetleri dışında sunduğu servisleri değiştirmek, kaldırmak, yenilemek, ve
tarifede değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. Bu servis hizmetlerini uygulamaya sokmadan bir ay
evvelinden www.linktel.com.tr web sitesinde, aylık faturaların bilgilendirme sütununda ve özel broşürlerle
tanıtır ve yayınlar.
5.3 Mücbir sebepler nedeniyle ve yetkili resmi makamların uygulamış olduğu kesinti ve kısıntılardan dolayı
OKTH hizmetlerinin yerine getirilmesinde geçici bir süre için zorluk oluşabilir veya bu hizmetlerin tamamen
durmasına neden olabilir. LİNKTEL mümkün olan hallerde bu tür kesintileri ABONE lere duyuracaktır.
LİNKTEL ‘in bu gibi hallerde hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.
5.4 ABONE, LİNKTEL OKTH sistemine bağlanabilmek için TK tarafından onaylanmış olan telsizleri tedarik
eder. Telsizlerin ilk program ve montajları LİNKTEL veya TK’ dan onay almış firmalar tarafından ücreti
ödenerek yapılır.
5.5 ABONE telsizlerinde LİNKTEL ‘in yazılı onayı olmadan yapılacak her türlü frekans, yer ve teknik özellik
değişimlerinden doğacak hukuki ve mali yükümlülükler ABONE ‘ye aittir.
5.6 LİNKTEL sağladığı ek servisleri, tarifelerini de belirtmek sureti ile ABONE ‘lerine faturalar.
5.7 LİNKTEL, ABONE ‘nin abonelik başvurusundaki bilgi ve belgelerin doğruluğunun kontrolü amacı ile, ilgili
kuruluşlara başvurarak ABONE hakkında bilgi edinebilir. Yaptığı değerlendirme sonucu, sözleşmeyi iptal
etme veya belirli bir depozit talebinde bulunma hakkına sahiptir.
5.8 Başka İşletmecilerin verdiği hizmetlerden dolayı ABONE ‘nin LİNKTEL ‘ten herhangi bir talep hakkı yoktur.
5.9 Bu sözleşmeden doğan her türlü dava ve takipler için zaman aşımı süresi 1 yıldır.
5.10 LİNKTEL, teknik servis ve hizmetlerde teknolojinin getirdiği her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
Bunun sonucu olarak ABONE ‘nin cihazı ile ilgili yapısal değişiklik söz konusu olursa, ABONE, bunun
bedelini ödemekle yükümlüdür.
ABONE
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5.11 Fatura itirazları için başvuru süresi 1 aydır. Bu süre sonunda yapılacak itirazlar değerlendirme dışında
tutulur. Faturaya yapılacak olan itirazlar ödemeyi durdurmaz. ABONE ‘nin itirazının haklı bulunması
durumunda, itirazlı kısmı, ödeme tarihinden itibaren ve ABONE için uygulanan faizi ile birlikte, itirazın
çözümünü takip eden 1 ay içindeki ABONE nin isteği göz önüne alınarak faturaya mahsup edilmek veya
defaten ödemek suretiyle geri iadesi yapılır.
5.12 LİNKTEL, yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgileri kanunla yetkili kılınan kişi ve kuruluşlara
vermekle yükümlüdür.
5.13 ABONE, OKTH sisteminde kullanacağı telsiz cihazlarının seri numaralarını sözleşme yapılırken
LİNKTEL ‘e bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük isteğe bağlı cihaz değişiklikleri için de geçerlidir.
Değişiklik yapıldığı halde LİNKTEL ‘e yazılı olarak bildirilmeyen seri numaralarından dolayı doğabilecek
sorumluluk tamamen ABONE ‘ye aittir.
5.14 ABONE herhangi bir telsizinin kaybolması veya çalınması halinde, bu durumu derhal ve yazılı olarak
LİNKTEL' e bildirmekle yükümlüdür. Çalındığı veya kaybolduğu bildirilen telsizler LİNKTEL tarafından
haberleşmeye kapatılır. Yapılmayan bildirimlerden dolayı doğacak her türlü hukuki ve mali yükümlülük
ABONE ‘ye aittir.
5.15 ABONE, abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında ibraz ettiği belgeler ve beyan ettiği bilgilerle
ilgili tüm değişiklikleri yazılı olarak LİNKTEL ‘e bildirmedikçe sözleşmede belirtilen bilgiler doğru olarak
kabul edilecektir.
5.16 ABONE, işbu sözleşme yürürlükte olduğu sürece, kullanmakta olduğu telsizleri hattı açık olarak,
ABONE elemanları dışında üçüncü şahıslara kiralayamaz, kullandıramaz ve LİNKTEL ‘in muvafakati
dışında 3. kişilere devredemez. ABONE ‘nin işbu maddeye aykırı hareketi sonucu ortaya çıkacak tüm
hukuki, mali yükümlülükler ABONE ‘ye ait olacaktır.
5.17 LİNKTEL ile ABONE arasında düzenlenecek bütün evrak ve sözleşmeler için gerekecek vergi, damga
pulları ve diğer resmi harçlar yasanın yükümlü kıldığı tarafça ödenecektir.
5.18
ABONE, TK ‘ya ait telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretlerini ve diğer yasal vergileri yasalarda
belirlenen süreler içinde ödemekle yükümlüdür.
5.19 ABONE yasalarla kendisine yüklenen ve/veya ileride ihdas edilecek her türlü mükellefiyeti yerine
getirmeyi peşinen kabul eder.
6. MALİ HÜKÜMLER:
6.1 Sözleşme herhangi bir nedenle sona erene kadar, ABONE, LİNKTEL ‘in duyurmuş olduğu tarifede
yer alan tahakkuk edecek tüm servis bedellerini ve yasalarda belirtilmiş olan tüm vergi, resim ve
harçlarla birlikte faturasında belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.
6.2 LİNKTEL aylık veya dönemlik faturaları peşin olmak suretiyle ve her ayın ilk mesai günü keser ve
ABONE lere son ödeme tarihinden önce gönderir. ABONE ‘ler fatura tutarlarının tamamını bir önceki
faturada’ da belirtilen son ödeme tarihinde defaten öder. ABONE aylık veya dönemlik fatura
ödemelerini faturanın adrese ulaşmasını beklemeksizin yapmakla mükelleftir. Faturası eline
ulaşmayan ABONE ler fatura bilgilerini LİNKTEL ‘in 0,262-3355151 nolu Telefonundan ve
musterihizmetleri@linktel.com.tr e-posta adresinden öğrenebilirler.
6.3 ABONE, abonelik başlangıcında LİNKTEL ‘in sunduğu tarifelerden birini seçer. LİNKTEL gerekli
gördüğü durumlarda tarifelerde değişiklik yapabilir ve bu değişiklikleri 5.2 maddede yazılı olduğu
şekillerle ABONE ‘lere önceden bildirir.
6.4 Fatura ödemeleri LİNKTEL ‘in belirleyeceği şekillerde ve birimlerde yapılır.
6.5 Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için; LİNKTEL tarafından günlük bazda
gecikmeli gün sayısı kadar faiz uygulanır. Uygulanacak faiz oranları ABONE ‘lere gönderilen
faturalarda bildirilir.
ABONE
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6.6 ABONE ‘nin ödeme yaptığı bankalarla ilgili doğabilecek ihtilaflarda LİNKTEL ‘in sorumluluğu yoktur.
6.7 ABONE, LİNKTEL tarafından belirtilen süreler dahilinde ödeme yapmaz ise, bu sürenin bitiminde
kullanmakta olduğu telsizlerin hatları geçici olarak görüşmeye kapatılabilir.
6.8 ABONE, işbu sözleşme ile kullanmakta olduğu telsizleri mevzuata aykırı biçimde veya kötü niyetli
(terör ve benzeri) amaçlarla kullanmamayı peşinen kabul etmiştir. Bu sebeple söz konusu
olabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ABONE ‘ye aittir.
7. SÖZLEŞMENİN FESHİ:
Sözleşmede yazılı olan mükellefiyetleri yerine getirmeyen taraf, sözleşmeye aykırı davranmış olur ve diğer
tarafça sözleşme feshedilebilir. Abonelik sözleşmesinin taraflardan herhangi birinin herhangi bir sebeple feshi
durumunda taraflar LİNKTEL kayıtlarında doğmuş ve doğabilecek tüm borçları ödemekle yükümlüdür.
8. SÖZLEŞMENİN İPTALİ:
8.1 LİNKTEL abonelik sözleşmesi yapıldıktan sonra sözleşmeyi, abonelik evraklarındaki sahtecilik veya eksiklik
gibi nedenlerle her zaman iptal edebilir. Sözleşmenin iptali durumunda telsizlere tahsis edilen hatlar
haberleşmeye kapatılır. Aboneliğin iptali durumunda ABONE ‘nin bir alacağı olursa kendisine iade edilir.
8.2 Abone Sözleşmesinin imzasını takiben, LİNKTEL tarafından yapılan araştırma sonrasında; aboneliğin
LİNKTEL tarafından iptali durumunda; ABONE ‘den peşin tahsil edilen ücretler, o ana kadar oluşan
haberleşme tutarları düşülerek iade edilir. ABONE, bu tutarın haricinde LİNKTEL ‘ten her ne nam altında
olursa olsun, herhangi bir talepte bulunamaz. Söz konusu tutarın iadesi için; ABONE ‘nin iade faturası
düzenlemesi beklenir ve faturanın LİNKTEL’ e ulaştırılmasını müteakip 15 gün içinde ödenir.
9. TEBLİGATLAR:
Adres değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmedikçe yapılacak fatura ve her türlü bildirimler tarafların bu
sözleşmede yazılı adreslerine yapılacaktır.
10. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri İzmit/Kocaeli Mahkemeleri ve İcra
Daireleridir. Taraflar arasındaki ihtilaflarda LİNKTEL kayıtları esas alınacaktır.

10 Madde den ibaret olan İşbu sözleşme 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve okunup doğruluğu kabul edilerek
/
/
tarihinde LİNKTEL İzmit adresinde imza altına alınarak bir sureti ABONE ‘ye
verilmiştir.

LİNKTEL
İmza :
Kaşe :

ABONE
İmza :
Kaşe :

