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<p><strong>UYDUNET TELEFON HATTI GEREKT?RMEZ</strong></p>  <ul>  <li>Uydunet,
T�rksat Kablo TV ?ebekesi �zerinden sizlere ula?an internet hizmeti (kablonet, kablo internet)
oldu?undan sabit telefon hat?na ihtiya�duymaz. Dolay?s? ile sizinde internete ba?lanmak i�n
ekstradan telefon faturas? �emenizde gerek kalmaz.</li>  </ul>  <p><strong>UYDUNET
EKONOM?KT?R</strong></p>  <ul>  <li>�ne?in Uydunet Alana Kablo TV Bedava
Kampanyas? kapsam?nda 1 Mbps s?n?rs?z Uydunet tarifesine �ye olursan?z ayda sadece 29
TL �ersiniz. Ayr?ca Uydunet internetinizin yan?nda Kablo TV'de 2 y?l boyunca hediye...</li> 
<li>ADSL tarifelerinde 1 Mbps s?n?rs?z ba?lant? i�n �enecek miktar ayda ortalama 49 TL
civar?d?r. Bu �cretin �zerine genelde sabit telefon �cretide eklenmektedir.</li>  <li>�ne?in
Uydunet Alana Kablo TV Bedava Kampanyas? kapsam?nda 1 Mbps h?zda Kulland???n Kadar
�e tarifesine �ye olur ve ayda 4 GB internet kullan?rsan?z ayda sadece 21 TL �ersiniz. 
Ayr?ca Uydunet internetinizin yan?nda Kablo TV'de 2 y?l boyunca hediye...</li>  <li>ADSL
tarifelerinde 4 GB kotal? internet i�n �enecek miktar ayda ortalama 29 TL civar?d?r. Bu
�cretin �zerine genelde sabit telefon �cretide eklenmektedir.</li>  </ul> 
<p><strong>UYDUNET'TE AD?L KULLANIM L?M?T? YOKTUR</strong></p>  <ul> 
<li>Uydunet'in limitsiz (s?n?rs?z) tarifelerinde, UYDUNET'e ba?l? bilgisayar?n?za indirdi?iniz
dosya say?s? ve b�y�kl�?�n�n s?n?r? yoktur.Yani uydunet size ger�kten limitsiz (s?n?rs?z)
internet sunar.</li>  <li>ADSL tarifelerinde� indirdi?iniz dosya miktar? belirli bir b�y�kl�?�
ge�i?inde genelde h?z?n?z d�?�r�l�r.</li>  </ul>  <p><strong>UYDUNET'TE
KULLANDI?INIZ KADARINI �ERS?N?Z</strong></p>  <ul>  <li>Uydunet'in kulland???n kadar
�e internet tarifesi ile internetin kulland???n?z kadar?n?n �cretini �ersiniz. Kullanmad???n?z
internet hizmetinin �cretini �emezsiniz. </li>  <li>ADSL kotal? internet tarifelerde kotan?z?
doldurmasan?zda �eyece?iniz �cret genelde de?i?mez.</li>  </ul>  <p><strong>UYDUNET'TE
KOTANIZI A?MAKTAN KORKMAYIN<br /></strong></p>  <ul>  <li>Uydunet'in limitli
(kulland???n kadar �e) tarifelerinde GB kullan?m �creti sadece 3 TL'dir. �ne?in 1 GB hediyeli
1 Mbps kulland???n kadar �e tarifesi ayda sadece 12 TL'dir. Siz 1 ayda toplam 4 GB internet
kulland???n?zda �eyece?iniz miktar 21 TL (12 TL + 3GB x 3TL) olacakt?r. Kulland???n?z
miktar nekadar b�y�k olursa olsun �eyece?iniz maksimum �cret 37.70 TL olacakt?r.</li> 
</ul>  <p><strong>UYDUNET'TE MESAFE SORUNU YOKTUR<br /></strong></p>  <ul> 
<li>Uydunet'te mesafe sorunu yoktur. ?nternet h?z?, herhangi bir noktaya olan uzakl???n?z ile
ba?lant?l? de?ildir.</li>  </ul>  <p>�</p>  <p style="text-align: center;"><strong><a
href="component/artforms/?formid=3"><img src="images/buton/hbvr.gif" border="0"
width="174" height="80" /></a></strong></p>  <p><strong><br /></strong></p>  
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