VODAFONE 12 AY TAAHHUTLU FATURALI CEPTE Wİ-Fİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından yürütülen “Vodafone Cepte WiFi Cihaz Kampanyaları”ndan (“Kampanya”) yararlanmak istemem sebebiyle ......./......./........ tarihli,
[.............................] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile
işbu 6 (altı) sayfadan ibaret olan Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri, bilgileri
inceleyerek kendi koşullarıma uygun bularak imzaladım. İşbu Taahhütname ile;
1. İşbu Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren 12 (oniki) ay süreyle geçerli olacağını,
2. İmzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ve
işbu Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi
hükümlerinin uygulanacağını,
3. İşbu Taahhütname süresi boyunca; kendi seçimim doğrultusunda Vodafone tarafından çeşitli
mecralarda duyurusu yapılan, Kampanya’ya özel ...... (......) GB mobil internet kullanımı içeren ve
kampanya süresince aylık ...... (......) TL bedelli paketi ................ model Vodem (kısaca “Cihaz”) ile
kullanmak üzere seçtiğimi, işbu Taahhütname süresince bu mobil internet paketine tabi olacağımı ve
bu paket dışında başka bir abonelik paketine geçmeyeceğimi, mobil internet paketi ücretlerinin
Vodafone tarafından aylık faturalarıma yansıtılacağını ve bu tutarları (ekli tabloda belirtilen Cihaz
Taksit Bedeli dahil) Taahhütname süresi boyunca her ay düzenli olarak ödeyeceğimi,
4. Kampanya kapsamındaki internet paketlerine abone olabilmek için gsm hattının ses'e kapalı,
interenete açık olması gerektiğini bildiğimi,
5. Kampanya taahhüt süresinin son ayında, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt süremin
bitmesinin ardından hattıma tanımlı mobil internet paketimi değiştirmeyi talep etmemem
durumunda, Kampanya kapsamında hattıma tanımlı Kampanyaya özel mobil internet
paketinin güncel fiyatı üzerinden ücretlendirileceğimi bildiğimi,
6. Kampanya duyurularında belirtilen koşulları sağlamam halinde Kampanya paketi karşılığı aylık
tutarı (cihaz taksit bedeli ve seçmiş olduğum Kampanya paketi ödemesi) aylık ve peşin olarak
Vodafone tarafından gönderilecek faturalar uyarınca ödeyeceğimi,
7. İşbu Taahhütname süresince üstlenmiş olduğum aylık Kampanya paket tutarlarının Vodafone
tarafından ilgili aylık faturalarıma haberleşme ücretleri ve tahsilatına aracılık edilen hizmetler adı
altında yansıtılacağını ve işbu tutarları her bir ilgili ayda tam ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlü
olduğumu,
8. İşbu Kampanya kapsamında seçmiş olduğum Kampanya paketi doğrultusunda tarafıma tahsis
edilecek cihaza ilişkin bedelin yetkili Vodafone satış kanalınca ve/veya Vodafone Teknoloji
Hizmetleri A.Ş. tarafından Vodafone’a temlik edildiğini/temlik edileceğini, Vodafone satış kanalı
veya Vodafone Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işbu bedelin Tahsilatına Aracılık Edilen
Hizmetler adı altında tarafıma kesilecek faturalara yansıtılacağını bildiğimi ve bu tutarları
ödeyeceğimi,
9. Taahhütname sürem boyunca tabi olduğum mobil internet paketimi değiştirmeyeceğimi,
10. Kampanya kapsamında yeni mobil internet paketi kullanıcısı bir abone olmam durumunda
Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle işbu Kampanya’ya dahil olacağımı ve seçmiş olduğum
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mobil internet kullanımımın hesaplanmasında ilk ay için, Taahhütname’yi imzaladığım tarihi
takiben ilk fatura dönemime kadar olan sürenin göz önünde bulundurulacağını ve seçmiş olduğum
aylık paket ücretinin (aylık cihaz taksit bedeli hariç olmak üzere) bu süreye oranlanarak
hesaplanacağını ve fatura edileceğini, ancak seçmiş olduğum Kampanya paketi kapsamında
aylık cihaz taksit bedelinin tamamının ilk fatura dönemime yansıtılacağını, bu süreyi takip
eden kalan fatura dönemlerimde faturalarıma aylık mobil internet paket ücretimin ve aylık cihaz
taksit bedelinin tamamının aynen yansıtılacağını,
11. Halihazırda mobil internet paketi kullanıcısı olmam durumunda ise Kampanya’ya girişimin ancak
Taahhütname’yi imzaladığım tarihte içinde bulunduğum aylık fatura dönem sonu itibariyle
gerçekleşeceğini ve bu dönemler içinde seçtiğim mobil internet tarifesinde yer alan data miktarının
tamamını kullanabileceğimi ve faturama aylık sabit ücretin tam olarak yansıtılacağını,
12. Vodafone’un, tarife ve Kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumunu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkına sahip
olduğunu bildiğimi,
13. İşbu Taahhütname’yi imzalamakla, ..... (.....) adet............Model Cihazı, Vodafone internet WEB
sitesinde belirtildiği üzere indirimli olarak ve ..............TL ön ödeme karşılığında ; kutusu hiç
açılmamış, yırtılmamış, ve/veya hasar görmemiş halde teslim aldığımı; söz konusu cihazla ilgili
teknik sorunlarda Vodafone sorumluluğu yanında üretici, ithalatçı, distribütör firmanın garanti
şartlarının da geçerli olduğunu, cihazın kaybolması ve/veya çalınması hallerinin Vodafone Tip
Abonelik Sözleşmesini ve/veya Taahhütnameyi feshetmek, Taahhütname hükümlerini ihlal etmek
ve/veya GSM hattını iptal etmek için haklı sebep teşkil etmeyeceğini ve Taahhütname
hükümlerinin aynen devam edeceğini,
14. İşbu Taahhütname süresi boyunca cihazımı sadece Vodafone GSM hattıyla kullanacağımı,
15. İşbu Taahhütname’ye tabi hattım ile, bu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle işbu Taahhütname
süresince başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımı, ancak tarafıma ait en fazla 2 farklı GSM
numarası ile aynı anda 2 kampanyadan yararlanabileceğimi bildiğimi,

16. İşbu Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile
tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki
yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya
hattımın iptal edilmesi, dondurulması, kısıtlanması ve/veya hattımı iptal etmem,
dondurmam, kısıtlamam, devretmem, ön ödemeli hatta çevirmem ve/veya numara
taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmem, tabi olduğum mobil internet
paketimi değiştirmem durumunda; Taahhütname’ye aykırılık tarihine kadar birikmiş tüm
fatura borçlarımın yanı sıra, hiçbir zaman, fesih ya da sona erme tarihinden Taahhütname
süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımca işbu Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca
taahhüt edilmiş olması nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutarı aşmaması koşuluyla
cezai şartın, cihazların Taahhütname imza edildiği tarihte Vodafone tarafından belirlenen ve
internet vb mecralarda duyurulan Kampanyaya özel Ek 1’de belirtilen toplam son kullanıcı
fiyatlarından(abonenin Satış Kanalı’na yaptığı bir ön ödeme varsa bunun düşülmesi suretiyle
hesaplanır) işbu yukarıda belirtilen hallerin meydana geldiği tarihe kadar cihaz taksit bedeli
altında tarafımca yapılmış ödemelerin düşülmesi suretiyle hesaplanacağını ve ayrıca bu
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tutara; işbu Taahhütname kapsamında bunun yanısıra aylık paket ücreti üzerinden
Vodafone tarafından yapılan Kampanyaya özel indirimlerin de ekleneceğini ve bu cezai
bedeli hiçbir ihbara ve ihtara gerek kalmaksızın, derhal, nakden ve defaten Vodafone’a
ödeyeceğimi; iş bu tutarlar dışında varsa, Taahhütname’ye aykırılık tarihine kadar birikmiş
tüm fatura borçlarımı da ödemekle yükümlü olduğumu,
17. Aşağıdaki adresimin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini bildirmediğim takdirde bu
adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafıma yapılmış sayılacağını, aşağıda verdiğim abone
tebligat adresi ile Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura adresimin aynı
olduğunu, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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EK-1
 Kampanya kapsamındaki internet paketlerine abone olabilmek için gsm hattının ses'e kapalı,
interenete açık olması gerekmektedir.
 Vodafone Vodem Kampanyası kapsamında abonelerin seçebilecekleri paketler ve bunlara ait
paket ve cihaz taksit bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir: Tüm Bedellere KDV, OIV Dahildir.
Cihaz Modeli Kontrat Süresi Kampanya ya özel
İnternet Paket
Miktarı

Cepte Wi-Fi

12Ay

7GB
12GB
20GB

Aylık Toplam
Bedel

Aylık Cihaz
Taksidi

40 TL
60 TL
90 TL

Aylık İndirimli
İnternet Bedeli

8 TL
10 TL
10 TL

Aylık İndirimsiz
Paket Bedeli

32 TL
50 TL
80 TL

40 TL
60 TL
90 TL

Aylık İnternet
İndirim Bedeli

8 TL
10 TL
10 TL

*R208 cihazı için 108 TL ön ödeme bedeli alınacaktır.





İlgili Kampanya 12 ay taahhut veren bireysel faturalı aboneler için geçerlidir.
İlgili hattında Kontratlı herhangi bir Vodafone kampanyası olan aboneler bu tekliften
yararlanamaz.
Kampanyaya özel aylık 7GB ve 12GB Paketinin aylık kullanım limitlerine ulaşılması durumunda
fatura dönemi sonuna kadar bağlantı hızı "1" Kbps’ye düşerek, aboneye bu paketle ilgili daha
fazla ücret yansımaz
Kampanyaya özel aylık 20GB paketin, bir fatura döneminde 20GB kullanım kotasına ulaşılması
durumunda paket aşım bedeli olarak
her 1GB internet kullanımları, 7TL olarak
ücretlendirilecektir.
- Kampanya süresince, fatura dönemi boyunca 20GB’dan sonraki ücretlendirme(Aylık
cihaz taksidi hariç) aşağıdaki gibidir;
o - İlk 20GB internet kullanımı 80TL
o - 21 GB’a kadar olan internet kulllanımı 87 TL,
o - 22 GB'a kadar olan internet kullanımı 94TL
o - 23 GB 'a kadar olan internet kullanımı 101 TL
o - 24 GB 'a kadar olan internet kullanımı 108 TL
o - 25 GB 'a kadar olan internet kullanımı 115 TL olarak ücretlendirilecektir.
Aynı fatura döneminde toplam 25GB'lık kullanım kotasına ulaşılması durumunda ise fatura
dönemi sonuna kadar bağlantı hızı "1" Kbps’ye düşer. Daha fazla ücretlendirme yapılmaz.
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Aboneler aynı dönem içerisinde, adil kullanım kotasına eriştikten sonra yeni bir ek paket satın
aldıkları takdirde veya bir sonraki fatura dönemlerinde tekrar internete bağlanabilirler.
Abonenin taahhüt süresinin son ayında, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt süresinin
bitmesinin ardından hattına tanımlı paketini değiştirmeyi talep etmediği durumda, taahhüt
süresini takip eden dönemde Kampanya kapsamında hattına tanımlanmış olan internet paketinin
güncel indirimsiz fiyatı üzerinden ücretlendirilmeye devam edilecektir.
Abonelerin pakete yeni abone olmaları durumunda Kampanyaya giriş anlık olup, ilk girişlerde
ücret ve kullanım kapasitesi ilk fatura döneminin kalan gününe göre hesaplanıp"eşit olarak
bölünmüş" kullanıma sunulur. Mevcut data paketi kullanıcılarının Kampanyaya girişleri ise
dönem sonu itibariyle olacaktır. Cihaz taksidi ise tam olarak bölünmeden yansır.
Dönem içerisinde yapılan paket iptal işlemleri fatura kesim tarihinde gerçekleşir, abone iptal
işlemi yaptığında fatura kesim tarihine kadar hizmetten yararlanmaya devam edip servis ücretini
öder.
İlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik ücretleri ayrıca
ücretlendirilir.
Paket sadece yurt içi kullanımları için geçerlidir.Yurtdışı kulanımlarda standart roaming tarifesi
geçerli olur.
İlgili fatura dönemi içerisinde paket kapsamında kullanılmayan kapasite bir sonraki aya
devretmez. Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket
limitinden düşer.
İlgili paketlerin erişim hızı en fazla 7.2Mbps'dir.
İlgili paket ile internet üzerinden ses iletişimi (VOIP) ve doğrudan dosya paylaşımı (P2P)
programları vb. hizmetler kullanılamaz.
Vodem kampanya portföyündeki cihazlar Vodafone SIM kartlarıyla sorunsuz çalışmaktadır.
Abonenin tarife kapsamında kazandığı aylık hediye veri kullanımı üçüncü şahıslara transfer
edilemez.
İlgili paketi, eğer 3G abonesi iseniz ve cihazınız 3G'yi destekliyorsa 3G hızında, 3G abonesi
değilseniz 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz.
Vodafone 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
İlgili paket, her fatura dönemi otomatik olarak yinelenir.
Aboneler, paketler arası geçiş yapamaz
Abonelerin sms kullanımları ve/veya bu paket haricinde eş zamanlı olarak kullanabilecekleri
mobil internet paketleri kullanımları faturada ayrıca ücretlendirilecektir.
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İlgili cihaz tarafından sunulabilecek maksimum data hızı, birlikte kullanıldığı Vodem ve/veya
benzeri cihazların hızına göre değişiklik gösterecektir.
İlgili kanun maddeleri gereğince; bir kereye mahsus yeni abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi
(ÖİV), Telsiz ruhsat ücreti aboneden alınır. Hattın kullanımından doğan Telsiz kullanım ücreti
abone tarafından ödenecektir. Abonenin hattını kullanmaması veya kendi isteği ile tekrar
kullanmak üzere kapatması durumlarında tüm aylık bedeller abonenin faturasına yansıtılır.
Vodafone, tarife/paket/kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Belirtilen fiyatlara internet paketi için KDV(%18) ve ÖIV(%5) dahildir.
Kampanya kapsamında R206 ve R206-Z Vodem Modeli için cihaz bedeli 125 TL, R208 Vodem
Modeli için ise 233TL’dir. (Fiyatlara KDV (%18) dahildir).
Kampanya geçerlilik tarihi: 30.09.2014

Abone Adı, Soyadı :
Abone Email Adresi :
Abone Tebligat Adresi :
Cihaz IMEI No
:
Seçilen Cihazın kampanya kapsamındaki toplam bedeli (KDV Dahil TL):
Cep Merkezi/KSK Unvanı :
Cep Merkezi/KSK Kod No :
Abone Yetkili İmza

:

İmza Tarihi

:........../............/.............

Abone Adı Soyadı:

Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:

Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

