ABONELĐK SÖZLEŞMESĐ; A:) Taraflar : Bu sözleşme, başvuruda bulunan abone ile Dahili Net arasında akdedilmiştir. B:) Amaç
: Dahili Net ile abone arasında Internet ve IP hizmetine abonelik tesis edilmesi için akdedilmiştir. C:) Tanımlar ; Abone : Internet
ve IP hizmetine kendi adına abonelik tesis edilmesi için Dahili Net’in yetkili bayisine başvuran müşteridir. Dahili Net : Dahili Net
Şti. Yetkili personel : ………………… D:) Hizmetin Kapsamı: Dahili Net, aboneye sözleşme şartları çerçevesinde ve mücbir
sebepler haricinde hizmet vermeyi, ve kalitesini muhafaza etmeyi, IP adresi vermeyi, ek ücret karşılığı, web sitesi, IP telefon, IP
kamera, IP otomasyon cihazı ihtiyaçlarını karşılamak. E) Dahili Net’in hak ve yükümlülükleri : E01:) Dahili Net, aboneye bu
sözleşmenin onay tarihinden itibaren mücbir sebepler haricinde 2 gün içinde hizmet sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Đlk kez
sistem kurulan yerler hariçtir. E02:) Internetin en önemli özelliklerinden biri kimsenin tam olarak sahip olamadığı ve kontrol
edemediği bir yapıda olmasıdır. Bu özellik Internette her türlü bilginin özgürce paylaşılmasını sağlamakla beraber aynı zamanda
Internet kanalı ile elde edilecek bilgilerin doğruluğunun ve yasalara , genel ahlak kurallarına uygunluğunun garanti edilememesi
sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle aboneler kendilerine Internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu
kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Aboneler kendilerine Internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru
olmamasından dolayı meydana gelebilecek zararlardan Dahili Net’in sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler. E03:) Dahili Net
fiyatlarda ve hizmet koşullarında değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler geriye dönük uygulanmaz. Abone yeni
şartları kabul etmediği takdirde Dahili Net’e bildirimde bulunarak seçtiği abonelik dönemine ait ödeme yükümlülüğü baki kalmak
şartıyla Bu sözleşmeyi sona erdirebilir. E04:) Dahili Net, abonenin işyerinde veya meskeninde hizmetin ulaşması için Dahili Net
tarafından yapılan kablolama ve teknik donanımın mülkiyetine münhasıran sahip olduğunu beyan eder. E05:) Dahili Net,
kablolama ve teknik donanımda meydana gelebilecek arıza ve aksaklıkları en kısa süre içerisinde gidermeyi kabul ve taahhüt
eder. Abone de arızayı en kısa süre içerisinde yetkili bayiye bildirmek zorundadır. E06:) Dahili Net, mücbir sebeplerle (
yangın,deprem vb) aboneliğin kesintiye uğraması durumunda hiçbir cezai ve hukuki sorumluluk kabul etmez. Abone de mücbir
sebeplerden dolayı ödemelerde oluşabilecek gecikmeleri en geç 3 gün içerisinde Dahili Net’e bildirmek zorundadır. Aksi takdirde
Dahili Net tüm hakları ve alacaklarını saklı tutmak şartıyla ortaya çıkan kendisi tarafından yapılan hukuki ve idari masrafları
aboneden talep etme hakkına sahip olduğunu beyan eder. E07:) Dahili Net kayıtlarında tutulan aboneye ait her türlü bilginin gizli
tutulacağını, kanunen gerekmediği haller dışında bu bilgilerin gizlilik prensibi içinde tüzel kişiye veya üçüncü gerçek kişiye
devretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. E08:) Dahili Net abone profiline yönelik genel araştırmalar için abonenin bilgilerinden
yararlanabilir. Bu genel bilgileri ticari amaç için kullanabilir. E09:) Dahili Net, abonelik ücretini ödemede temerrüde düşen
abonenin net hattını hiçbir ihtarda bulunmaksızın, tazminatsız kesme hakkını saklı tutar. E10:) Dahili Net , abone ödeme
koşullarına uymadığı takdirde net hattını kesme hakkına sahiptir. Abone tarafından başlangıçta ödenen kurulum, ve modem
ücretini iade etmez. E11:) Dahili Net, abonenin Internet üzerinde 3. kişilerden görebileceği zararlardan sorumlu olmadığını beyan
eder. E12:) Dahili Net’in ve personelinin kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Aksini iddia
eden abone, ispat külfeti altındadır. F:) ABONENĐN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ : F01:) Abone bu sözleşmeyi imzaladıktan
sonra, Dahili Net’in ilgili bayisine aylık abonelik ücretinin tamamını öder. Dahili Net, 2 gün içinde abonenin işyeri veya
meskeninde kablolama ve gerekli donanımı sağlar. Kurulum gerçekleştikten sonra her ayın ilk günü abone ücret tutarını öder.
F02:) Abone, aylık abonelik ücretini her ayın 3. günü mesai saati bitimine kadar yukarıda belirtilen hesaba yatırır. Eğer 3. gün
hafta tatiline denk geliyorsa en geç müteakip iş günü mesai saati bitimine kadar yatırmak zorundadır. F03:) Abone, aylık
abonelik ücreti ödemelerinde 2 ay arka arkaya ödeme yapmadığı takdirde temerrüde düşeceğini ve abonelik ücretinin tamamının
muaccel hale geleceğini kabul eder. F04:) Aylık abonelik ücretlerini ödemede temerrüde düşen abone, kurulumda ödemiş
olduğu tutarı Dahili Net’ten talep edemez. F05:) Abone, kendi işyeri veya meskeninde yapılacak kablolama ve teknik donanımın
mülkiyetinin münhasıran Dahili Net’e ait olduğunu kabul eder. Bina içerisine yapılacak kablolama çatal çiviler aracılığı ile
yapılacaktır. F06:) Abone, Dahili Net servislerini kullanarak; kişi ya da kurumlara ait coprihgt, tescilli markalar, servis markaları,
ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve “fikir ve sanat eserleri kanunu” ,”markalar kanunu”,”Türk
ticaret yasası”,”patent haklarının korunması hakkındaki kanun” kapsamında suç teşkil edebilecek aktivitelerde bulunmayacağını
ve cezai ve hukuki sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. F07:) Abone, Dahili Net servislerini
kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve gelenekleri aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanmayacağını, aksi
davranışı halinde cezai ve hukuki sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. F08:) Abone, Dahili Net
servislerini 3. şahıs ya da kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanmayacağını aksi davranışı
halinde cezai ve hukuki sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. F09:) Abone, hizmet erişimi
kullanımı ile ilgili olarak tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç vs. ödemekle yükümlüdür. F10:) Abone, bedelini ödeyerek
satın almış olduğu abonelik hakkını başkasına devredemez veya Dahili Net’ten izinsiz olarak başkalarının kullanımına açamaz.
Aksi davranışı halinde abone tüm hukuki sorunlar ve/veya ihtilaflardan bunlara müteakip oluşabilecek cezai ve idari
masraflardan sorumlu olduğunu kabul eder. H:) Genel Hükümler : H01:) Bu sözleşme ,bu sözleşme ekindeki abone kimlik
belgelerinin abone tarafından tam olarak doldurulup, abonenin seçtiği erişim paketi ile belirlenmiş olan abonelik dönemi için
ödemenin yatırıldığına dair banka makbuzuyla birlikte Dahili Net’e ulaştırılması (yetkili bayi tarafından) ve Dahili Net tarafından
onaylandığı tarih itibariyle “bedeli ödenmiş abonelik dönemi için” geçerlidir. H02:) Abone bu sözleşmeye konu hizmeti aldığı yer
devamlı surette Tebligat Kanunu 35.maddesi anlamında tebligat adresi sayılır ve bu adrese yapılacak tebligatlar muhatabına
yapılmış sayılır. H03:) Dahili Net Bu sözleşmeyi abonenin temerrüde düşmesi durumunda tek yanlı olarak fesih etme hakkına
sahiptir. H04:) Bu sözleşmenin süresi sözleşmenin Dahili Net tarafından onaylandığı tarihten itibaren ……… aydır. H05:) Bu
sözleşme ve eklerinin uygulanması esnasında ortaya çıkacak hukuki uyuşmazlıklarda abone, Dahili Net’in ticari defter ve
belgeleri ile elektronik ortamdaki kayıtlarının geçerli ve kesin delil olacağını kabul eder. Bu madde HUMK 287. maddesinde yazılı
delil sözleşmesi niteliğindedir. H06:) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda abone, Türk
Kanunlarının uygulanacağını ve tüm mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder. Bu sözleşme 8 ana madde ve 28
yan maddeden oluşmuş olup taraflarca beraber okunup her sayfası ayrı imzaya gerek duyulmaksızın imzalanmıştır. Abone, adı,
soyadı, imzası : …………………………………………………………………… Promosyon varsa taahüt süresi : ……………

