NİDATELEKDMİNİKASYDNHİZMETLERİA. .

TELEKOM

SABİT

TELEFON

İşbu Sözleşme taraflar arasında 6 sayfa ve 18 maddeden ibaret olarak ..... ./ ..... ./ .......... tarihinde İstanbul'da
3 (üç) nüsha olarak imzalanmıştır.

1.

HİZMETLERİ
Devre:

FL AR

şirket merkezi Yakuplu Mahallesi Hürriyet
Bir ta
Bulvarı N o: 1 SkyPort Residence O: 203 Kat: 25
Beylikdüzü/İstanbul adre si nde mukim Nida Telekomüni
kasyon Hizmetleri A.$. (bundan sonra kısaca "NİDA
TELEKOM" olarak adlandırılacaktır) ile diğer ta
......................................................................

PSTN:

adresinde mukim

"Müşteri"
olarak
(bundan
sonra
kısaca
adlandırılacaktır)
arasında aşağıdaki şartlarla işbu
Sözleşme imzalanmıştır. (bundan sonra "Sözleşme"
olarak adlandırılacaktır.)

STH

Sabit
Hizmeti; işletmecilere
ait her türlü telekomünikasyon
şebekesi ve altyapısı STH üzerinden
her türlü teknolojiyi
kullanarak
kullanıcılara il içi ve/veya iller arası
ve/veya uluslar arası telefon hizmeti
sunulmasını kapsar.

Türk Telekom

Türk Telekomünikasyon
eder.

Diğer
Operatörler:

NİDA TELEKOM ve Türk Telekom
diğer
telekokalan
dışında
münikasyon operatörleridir.

A tipi
Satış Yetkilisi:

ile arasındaki özel
NİDA
kapsamında,
TELEKOM tarafından verilen yetkilerle sınırlı olmak üzere, müşterilik
işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen kişi ya da kurumdur.

NİDA TELEKOM

anlaşma

A.Ş.' ni ifade

Veri
geçmesı için Türk
Telekom üzerinden sağlanan hat
Public Switched Telephone Network,
tarafından işletilen
Türk
belirli noktalar arasında elektronik
haberleşmeyi sağlayan transmisyon
altyapısı
ve
anahtarlama
ekipmanları da dahil olan genel
aktarmalı telefon şebekesi .
tarafından
NİDA
sunulmak
üzere, taşıyıcı ön seçimi (A tipi Ses
Hizmetleri)
Türk
kapsamında
Telekom santrali üzerinden PSTN,
lSDN BA ve ISDN PA erişim hizmeti
sunulması
Türk

Telekom

TELEKOM

Toptan Hat
Kiralama
(THK):

2. TANIMLAR
İşbu sözleşmede geçen ve aşağıda belirtilmeyen
ifadeler
ilgili mevzuatta
tanımlandıkları
şekilde
anlaşılacaktır. Bu maddede tekil olarak tanımlanan bir
terim çoğul olarak kullanıldığında da aynı tanım
çerçevesinde yorumlanır. Madde başlıkları Sözleşmeye
sadece
referans
amacıyla
konulmuş
olup bu
Sözleşmenin yorumlanmasını etkilemeyecektir. Madde
ve Ek Protokollere yapılan atıflar, aksi belirtilmedikçe,
İşbu Sözleşmenin Madde ve Ek Protokollerine yapılmış
sayılır.
Bu sözleşmede geçen tanım ve kısaltmalar aşağıdaki
gibi anlaşılacaktır:

SÖZLEŞMESİ

, Müşteriye

3. KONU

NİDA TELEKOM
Sözleşmenin
konusu;
Müşteriye Toptan Hat Kiralama yöntemi ile ya da
PSTN altyapısı üzerinden vereceği Sabit Telefon
Hizmetlerine
ilişkin şartlar ile tarafların hak ve
yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
Sözleşme konusu hizmetler ulusal ve uluslararası kalite
ve standartlar ile Bilgi
ve İletişim Kurumu
tarafından
hizmet
kalitesi
belirlenebilecek
parametrelerine uygun olarak verilecektir.
İşbu

4. MÜŞTERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 Müşteri, bu sözleşmede yer alan bilgilerin doğru
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri
beyan ettiği bilgilere ait değişiklikleri derhal NİDA
bildirecektir.
Aksi
takdirde
NİDA
TELEKOM'a
kayıtlarında
yer alan bilgiler geçerli
TELEKOM
olacaktır.
İşbu Sözleşme
kapsamındaki
maddelerde
belirtilen yükümlülükler ve Sözleşmenin konusu dahi
linde Müşterinin ortaklık yapısındaki değişikliklerde
NİDATELEKOM'un vermekte olduğu hizmetler kesin
tiye uğratılamaz.
4.3 Müşterinin STH almak için ihtiyaç duyulan tele
fon, sistem altyapısına sahip olması gereklidir.
4.4 Müşteri ünvan değişikliği ve iptal talebini faks ve
e-posta aracılığı ile NİDA TELEKOM'a bildirecektir.
Müşteri
NİDA TELEKOM
tarafından
yapılması
istenen bildirimleri yazılı olarak veya internet aracılığı
ile yaptığı bildirimleri 5 iş günü içinde yazılı olarak
bildirmekle
yükümlüdür.
Süresinde
bildirimde
bulunulmaması halinde istek işlemden kaldırılır.

4.2

NİDA TELEKOMÜNİKASYON

HİZMETLERİ A.$.

