
 Bu formun, isteğimiz üzerine Cenkar Bilişim Teknolojileri adına kayıtlı mail adreslerinden gönderildiğini, 

talebimizin kabul edileceği garantisi taşımadığını, yukarıda ki bilgilerin tamamının doğruluğunu, CENKAR "Satış 

Sözleşmesi"ini okuduğumu ve onayladığımı kabul ve taahhüt ederim. 

(Bu bölüm Cenkar Bilişim Teknolojileri tarafından doldurulacak)



TOPLU SMS HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Sayfa 2 

Tarih : … / … / ……         

İmza  

                   

Yapıldığı Yer

Abone/Vekil

İmza

:

:

:

1- Sözleşme Toplu SMS Hizmetleri kapsamında yazılıı Elektronik Haberleşme Hizmetleri konusundadır. Sözleşmenin süresi 1 yıldır. Aboneisteği, 
mevzuat gereği veya taraar diğer geçerli nedenlerle sona erdirmediği sürede 1 yıl süreyle uzar.

2- Sunulan hizmet, her yöne yazılı kısa mesajların elektronik haberleşme cihazlarıyla tek taraı veya karşılıklı iletilmesidir.

3- Cenkar Haberleşme tarafından önceden haber verilen planlı bakımlar yapılabilir. Arıza onarım Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK)mevzuatı çerçevesinde en kısa sürede giderilir. Hizmet kalitesinin yetersizliğini abonenin ispatı halinde yetersiz alınan ilgili hizmetin ücret 
iadesiaboneye ertesi ay içerisinde yapılır ya da mahsuplaşılır.

4- Abone borcuyla ilgili temerrüde düşmesi halinde, cenkarhaberlesme.com  gerekli ihtarnamelerini yapar ve hukuki yollara müracaat edebilir. 
Abone; KimlikBilgileri ve Sözleşme Formu'nda ki tarifeyi okumuş ve kabul etmiştir. Uygulanacak tarifeler ve tarifelerdeki değişiklikler, kampanyalar, 
paketlerwww.cenkarhaberlesme.com  internet adresinden öğrenilebilir. Şifre girişiyle ya da çağrı merkezi aracılığıyla tercihler yapılabilir ve/veya 
değiştirilebilir.

5- Abone ve Cenkar Haberleşme arasında uzlaşmazlık çıkması halinde CenkarHaberleme nin çağrı merkezi ses kayıtları,abone ile yapılan elektronik 
veyayazılı yazışmalar ile yapılan işlemlere göre mevcut çerçevesinde uygulama yapılır. Abonenin cenkarhaberleşmeye te  ulaşan şikayet ve 
talepleri, 48 saatiçerisinde sonuçlandırılır yada aboneye gelişmeyle ilgili bilgi verilir. Abonelikle ilgili BTK mevzuatını ve bu mevzuattaki 
değişikliklerin sözleşmeyibağladığını taraar kabul etmiştir. Cenkarhaberlesme  abonenin bilgilerini, haberleşme kayıtlarını ve tercihlerini Bilgi 
Güvenliği mevzuatı ve standardı da gözönüne alınarak gizli tutmakla yükümlüdür.

6- Abone verilen hizmetten yararlanabilmesi için gerekli olan teknik ekipman, cihaz ve donanımları kendisi temin eder. Haberleşme 
güvenliği,abonenin Adil Kullanım Hakkını aşması (AKH), abonelik üzerinden başkalarına haberleşme hizmeti verilmesi, aboneliğinden Cenkar  
Haberleşmeşebekesini tehdit eden saldırı mesajlarının olması durumunda Cenkar  Haberleşme haberleşmeyi sonlandırabilir veya kapatabilir. 
Abone budurumda önlem almakla yükümlüdür. Bu nedenlerle Cenkar Haberleşme hiçbir tazminat ve ceza ödemez.

7- Kimlik ve Abonelik Sözleşme formundaki bilgiler Cenkarhaberlesme  abonesi olmak amacıyla kendime/vekil olduğuma ait doğru bilgiler 
olup,tarafımca doldurulmuştur. ....................................... Nolu kullandığım telefonuma gelen ya da abonelik işlemi sırasında verilen 
şifremle........................... yada ilgili bayi internet adresinden giriş yaparak ya da çağrı merkezi aracılığıyla abonelik tercihlerimi, abonelik5 
paketiniseçeceğimi veya onaylayacağımı, seçmemem halinde üye olurken okuduğum ve anılan internet adresinde yayınlanan standart 
aboneliktercihlerini, standart ........... Tarifesi şar tlarıyla birlikte kabul etmiş sayılacağımı, okuduğumu, gönderilen her türlü mesaj 
içeriğininsorumluluğunu ve yükümlülüğünü kabul ettiğimi burada vermiş olduğum bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim. Bundan 
sonraabonelikle ilgili her türlü işlemimi Smscix ile yapacağımı biliyor ve kabul ediyorum.
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