
NETGSM BİREYSEL ABONELİK İPTAL TALEP FORMU

Netgsm abonel�ğ�m� �ptal ett�rmek üzere, yukarıda verd�ğ�m b�lg�ler�n tam ve doğru olduğunu beyan eder, hatalı veya noksan olması durumunda 
meydana gelecek her türlü zararı karşılayacağımı; varsa henüz ödenmem�ş fatura borçlarımı, faydalandığım kampanyalar ve verd�ğ�m 
taahhütler �le �lg�l� olarak �ptal neden�yle tahakkuk edecek ücretler� ödeyeceğ�m�; �ptal tar�h�nden önce tahakkuk etm�ş veya �ptal tar�h�nden 
sonra tahakkuk edecek ve henüz tarafıma fatura ed�lmem�ş tutarlar olab�leceğ�, bu tutarlar �ç�n adres�me ek b�r fatura gönder�leceğ� hakkında 
b�lg�lend�r�ld�ğ�m�, sözü geçen faturalara a�t borçları, faturaların herhang� b�r nedenle tarafıma ulaşmaması durumunda dah� 0850 303 0 303 
Netgsm Müşter� H�zmetler�nden öğrenerek, tahs�lat noktalarına ödeyeceğ�m� kabul, beyan ve taahhüt eder�m.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Soyadı

Tar�h 2 0
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Müşter� memnun�yets�zl�ğ�

Bay� ş�kayetler�

ABONELİK İPTAL SEBEBİ

Geç�c� �ht�yaç duymama

Farklı b�r firmanın terc�h ed�lmes�

Kurulum ve akt�vasyon sürec� memnun�yets�zl�ğ�

Taşınma

Kampanya süres�n�n sona ermes�

Ekonom�k nedenler

Önlenemez nedenler

D�ğer

İptal sebeb�n�z hakkında b�lg� vermen�z s�zlere daha �y� h�zmet vereb�lmek �ç�n yol gösterecekt�r.

MUTLUCELL BİREYSEL ABONELİK İPTAL TALEP FORMU

Mutlucell aboneliğimi iptal ettirmek üzere, yukarıda verdiğim bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan eder, hatalı veya noksan olması 
durumunda meydana gelecek her türlü zararı karşılayacağımı; varsa henüz ödenmemiş fatura borçlarımı, faydalandığım kampanyalar ve
verdiğim taahhütler ile ilgili olarak iptal nedeniyle tahakkuk edecek ücretleri ödeyeceğimi; iptal tarihinden önce tahakkuk etmiş veya iptal
tarihinden sonra tahakkuk edecek ve henüz tarafıma fatura edilmemiş tutarlar olabileceği, bu tutarlar için adresime ek bir fatura gönderileceği
hakkında bilgilendirildiğimi, sözü geçen faturalara ait borçları, faturaların herhangi bir nedenle tarafıma ulaşmaması durumunda 
dahi 0850 550 50 50 Mutlucell Müşteri Hizmetlerinden öğrenerek, tahsilat noktalarına ödeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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