
ÖN BİLGİLENDİRME VE 
HİZMET FORMU

HİZMET TANIMI VE DETAYLARI

□ Tarife

□ Statik İp 25.00 ₺

TARİFE İSMİ - Lojistik hizmet bedeli güncel fiyat üzerinden hesaplanır. Başvuru evrağını kendi gönderen abonelere yansıtılmaz. 
Başvuru  evrağını Nitro İnternet'in gönderdiği durumlarda Lojistik hizmet bedeli kredi kartından peşin tahsil edilir. Hizmetin teknik 
olarak verilememesi ve/veya abonenin cayma hakkını kullanması durumlarında lojistik hizmet bedeli abonenin ilettiği kredi kartına 
iade edilir. *VDSL altyapısında ise mesafeye bağlı 100 Mbps’e kadar seçmiş olduğu pakete göre  en yüksek download hızından 
faydalanabilecektir. VDSL hizmeti için VDSL2 uyumlu modem gerekmektedir. *Fiber altyapısında, altyapının uygunluğuna bağlı, 1000 
Mbps’e kadar seçmiş olduğu paketten faydalanabilecektir. Fiber hizmeti için Fiber uyumlu modem gerekmektedir. ABONE’den, 
kampanya vs. nedenlerle aksi belirtilmedikçe bir defaya mahsus AKTİVASYON / BAĞLANTI ücreti,   XDSL hizmet bedeli 250 ₺ / 
Fiber hizmet bedeli 120 ₺ ilk faturada alınır. NAKİL ve DEVİR ücretleri her bir HİZMET’in NAKİL ve DEVİR işleminde ayrı olmak 
üzere ABONE’den alınacaktır.

EK HİZMETLER
İletişim bilgilerim kullanılarak Nitro İnternet tarafından mal ve hizmetlere ilişkin pazarlama ve tanıtım 
amaçlı haberleşme yapılmasına izin        

□ Veriyorum □ Vermiyorum

Aldığım hizmete ait fatura bilgilerini her fatura döneminde tarafıma şu şekilde iletilmesini talep ediyorum;

□ Elektronik Posta □ Adrese posta

HİZMET SAĞLAYAN FİRMAYA AİT BİLGİLER

Ticari Ünvanı: Nitro İnternet Ticaret Limited Şirketi | Telefon: 0 850 885 2 345   

ABONE BİLGİLERİ;

Ad Soyad :
T.C. Kimlik No :
İrtibat Tel  :
Anne Kızlık Soyadı : 
Müşteri No :
Hizmet Telefon Numarası:

E-posta :
İl / İlçe :
Adres :
Posta Kodu :

*BBK Kodu :

*Anılan hizmet, abonenin adresine gönderilen faturanın güncel lojistik hizmet bedelini karşılaması halinde adresine gönderim sağlamayı 
kabul eder.

HİZMETE YÖNELİK DETAYLAR
Fiyatlara KDV ve ÖİV Dahildir. Diğer Ücretler: Bir defaya mahsus Aktivasyon ücreti 250 ₺. Nitro İnternet Abone'ye mevzuata uygun 
şekilde bildirimde bulunmak suretiyle ücretlerde değişiklik yapabilir. Hattın kalitesi ve hizmet alınan santrale uzaklığına göre abonelik hızı 
değişkenlik gösterebilir. Bu hizmet ile alınacak hız garanti edilmemekte, hattın uygunluğuna ve santrale olan mesafeye bağlı olarak VDSL 
paketlerde download 35 mbps'e kadar upload 6 Mbps 100 mbps'e kadar download 8 mbps'e kadar upload ve FİBER paketlerde 100 
mbps'e kadar download, 8 Mbps'e kadar upload. diğer paketlerde upload hızı tarifeye göre belirlenir. Kullanıcı hattının desteklediği en 
yüksek download ve upload hızını kullananabilecektir. Abone, paket/tarife içeriği hakkındaki güncel ve detaylı bilgileri, 
www.nitrointernet.com.tr adresinden öğrenebilir.

ABONE 

Ad Soyad: 
İmza:

Tarih:         / /20
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