VATAN TELEKOMÜNİKASYON HAB.İNTERNET VE BİL.TEK.TİC.LTD.ŞTİ.
İNTERNET EK HİZMET TALEP / DEĞİŞİKLİK FORMU
İnternet /Abone No:
Ad

:

Soyadı

:

Unvanı / Firma Ad :

KURUMSAL MÜŞTERİ BİLGİLERİ GÜNCELLEME
Yeni Unvanı

:

Yeni Vergi Daire

:

Yeni Vergi No

:

İRTİBAT BİLGİLERİ GÜNCELLEME VE FATURA TERCİHLERİ DEĞİŞİKLİĞİ
Cep Tel

:0

İrtibat Tel

:0

E-Posta

:

Tüm irtibat bilgilerimi tam ve doğru paylaşmamam,irtibat bilgilerimde meydana gelecek değişiklikleri
bildirmemem durumunda,VATAN TELEKOMÜNİKASYON HAB.İNTERNET VE BİL.TEK.TİC.LTD.ŞTİ (İŞLETMECİ)
tarafından mevzuat gereği tarafıma yapılması zorunlu bildirimlerin yapılmaması halinde İŞLETMECİ’yi sorumlu
tutmayacağımı kabul ediyorum.
İletişim bilgilerim kullanılarak İşletmeci tarafından hizmetlerin,kampanyaların ve tekliflerin pazarlanması
ve tanıtımı amacıyla haberleşme yapılmasına izin veriyorum.
(Aşağıdaki seçeneklerden sadece birini seçebilirsiniz)
E-posta

Basılı

Fatura adresi,bağlantı adresinden farklı ise alttaki adres bilgilerini doldurunuz.
Fatura Adresi

:

Posta Kodu :……………………………

İlçe :…………………………………………………………………………………………………………………

İL :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ANNE KIZLIK SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Anne kızlık soyadımı aşağıdaki gibi güncellemek

istiyorum.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PAKET DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
YENİ PAKET :………………………………………………………………………………………………
Paket değişikliği iş bu formun abone tarafından imzalandığı tarih itibarı ile yürürlüğe girecektir.Herhangi bir
kampanyaya dahilseniz dahil olduğunuz kampanyadaki paket ücretinin altına inmemek koşuluyla geçişe açık
olan paketlere geçiş yapmanız halinde,tercih etmiş olduğunuz yeni paketin yürürlükteki ücreti üzerinden
ücretlendirilecek ve kampanya kapsamında bu yeni paketinize ilişkin sağlanan indirim tarafınıza
uygulanacaktır.Güncel Paket bilgisi www.vataninternet.com.tr ‘de yer almaktadır.

STATİK IP TALEP / İPTAL / DEĞİŞİKLİK
Statik IP Talebi

Statik IP Iptali

Statik IP No Değişikliği

NAKİL TALEBİ (Nakil Sonrası İnternet Hizmet Numarası değişebilir.)
Nakil Yapılacak Kullanıcı Adı

:…………………………………………………………………….

Nakil Yapılacak Kullanıcı Şifresi:…………………………………………………………………..
Bağlantı Adresi :………………………………………………………………………………………………………………………………..

Posta Kodu :………………………

İlçe:……………………………………..

İL:…………………………………………………

İnternet nakli ile abonenin sahip olduğu tüm ek hizmetler de nakil olur.Yeni adreste teknik nedenlerden dolayı
verilemeyeceği tespit edilen hizmetler iptal edilecektir.Nakil İşlemi Ücrete tabidir.

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan eder,daha önce belirtmiş olduğum bilgilerin yukarıda
belirtmiş olduğum şekilde değiştirilmesini,bu bilgilerin hatalı ve noksan olması durumunda,üçüncü kişiler ile
paylaşmam durumunda meydana gelecek zararlardan İŞLETMECİ’nin doğrudan ve dolaylı olarak sorumlu
olmayacağını ve herhangi bir talepte bulunmayacağımı gayrikabili rücu olarak kabul,taahhüt ve beyan ederim.

ABONE / VEKİL
AD

:……………………………………………………………………………………..

SOYAD :……………………………………………………………………………………..
TARİH :........ /……….. / 20
Talebim üzerine yapılan işlemlere dair bilgilendirildim.Formun bir nüshasını elden teslim aldım.

ABONE İMZA

