İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi – Şahıs Esnaf

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından İşini Bilen Esnaf
Kampanyası’ndan (“Kampanya”)
İşini Bilen Esnaf S tarifesine
(“Tarife 1”)
İşini Bilen Esnaf M tarifesine
(“Tarife 2”)
İşini Bilen Esnaf L Tarfesine
(“Tarife 3”)
İşini Bilen Esnaf XL tarifesine
(“Tarife 4”)
(Birlikte “tarifeler”)
dahil olarak yararlanmak istememiz sebebiyle EK-2’de belirtilen hatlarımız için ......./......./........
tarihli imzaladığımız Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile işbu ..... (.....) sayfadan ibaret olan
Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri ve bilgileri inceleyerek kendi
koşullarımıza uygun bularak imzaladık. İşbu Taahhütname (“Taahhütname”) ile;
1. EK-2’te belirtilen Faturalı hatlarımıza karşılık gelen yine EK-2’de belirtilen ilgili Tarife(ler)i kendi
seçimimiz doğrultusunda belirlediğimizi ve EK-2’de belirtilen hatlarımızı işbu Taahhütname’yi
imzaladığımız tarih itibarıyla en az taahhüt süresi (2 kez üst üste on iki fatura dönemi)
boyunca kullanacağımızı,
2. Taahhüt süresinin bitiminde kampanya kapsamında verilen 15 TL oranındaki indirimin ve
otomatik tarife değiştirme faydasının ortadan kalkacağını ve seçmiş olduğumuz tarifenin
güncel standart ücretinden ücretlendirileceğimizi,
3. Kampanya’ya tabi hatlarımız ile, Taahhütname’yi imzaladığımız tarih itibarıyla, Taahhütname
süresince (on iki fatura dönemi) Vodafone tarafından internet sitesi vb. yollarla aksi belirtilmedikçe
başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımızı,
4. İmzaladığımız ......./......./........ tarihli Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm
hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ve Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda
Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
5. Taahhütname kapsamında EK-2’de yer alan Faturalı hatlarımıza karşılık gelen yine EK-2’de
belirtilen ilgili Tarife(ler)e tabi olarak kullanacağımızı,
6. Vodafone’un işbu Kampanya koşullarında ve/veya Kampanyaya konu Tarife(ler)de,
ücretlendirmelerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere
uygun olarak değişiklik yapma hakkı olduğunu,
7. İşbu Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi
ile tesis edilen aboneliğimizin tarafımızdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki
yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi
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ve/veya hatlarımızın iptal edilmesi, dondurulması ve/veya hatlarımızı iptal etmemiz,
dondurmamız, devretmemiz, ön ödemeli hatlara çevirmemiz ve/veya numara taşınabilirliği
kapsamında başka bir operatöre geçmemiz, bu taahhütnameye tabi EK-2’de belirtilen
Faturalı hatlarımıza karşılık gelen yine EK-2’de belirtilen ilgili Tarife(ler)den başka
Tarife(ler/y)e geçirmemiz veya Kampanyadan çıkmamız halinde, hiçbir zaman, fesih ya da
sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımızca işbu
Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle ödenmesi gereken
toplam tutarı aşmaması koşuluyla, Kampanya’dan yararlandığımız süre boyunca tarafımıza
uygulanmış indirimlerin toplamının Vodafone tarafından tarafımıza gönderilecek ilk faturada
ceza bedeli olarak yansıtılacağını ve işbu tutarı aynen ödeyeceğimizi,
8. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve 12+12 (iki farklı oniki) fatura
dönemi süreyle geçerli olacağını, aşağıdaki adresimizin tebligat adresi olduğunu ve adres
değişikliğini bildirmediğimiz takdirde bu adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafımıza yapılmış
sayılacağını, aşağıda verdiğimiz Abone Tebligat Adresi ile Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi
üzerinde yer alan fatura adresimizin aynı olduğunu, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve
taahhüt ederiz.
9. Otomatik Tarife değiştirme özelliğini ve Ek.’de detaylandırılan otomatik tarife değişikliği
sistemini kullanmak amacıyla, kampanyadan yararlandığım süre boyunca Vodafone
tarafından ve Vodafone’un yetkilendirdiği üçüncü partiler aracığıyla yurtiçi internet
kullanımlarımızın
hacminin
takip
edileceğini
aksi
taktirde
kampanyadan
yararlanamayacağımı bildiğimi, internet kullanma miktarımıza göre tarifemizin otomatik
olarak değişikliğe uğrayacağını, EK-1’de detaylandırılan otomatik tarife değişikliği sistemini
kullanmak istediğimi,
Faturalarımın aşağıda belirttiğim e-posta adresime gönderilmesini talep ediyorum.
..........................................@.................................................
Faturalarımın posta yolu ile değil, SMS yolu ile mobil cep telefonuma gönderilmesini talep ediyorum.
Abone Adı Soyadı:
Abone İmza:
Vodafone tarafından; iletişim bilgilerim kullanılarak tarafıma pazarlama amaçlı iletişim yapılmasını
kabul ediyor ve bu Onayımı her zaman 5203’e İPTAL yazarak gönderip iptal edebileceğimi ve ONAY
yazarak tekrar aktif hale getirebileceğimi biliyorum. İzin kutucuğu

□
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EK-1 Kampanya Esasları
• Kampanya 12 aylık "iki dönem"den oluşur. İlk 12 Aylık dönem, "Birinci Dönem", ikinci 12 aylık
dönem ise "İkinci Dönem" olarak anılacaktır. İlk dönemin son fatura döneminde kampanyadan cayma
bedeli ödenmeksizin çıkış yapılabilir. Abone ilk dönemin son fatura döneminin son gününe dek
kampanyayı sonlandıracak herhangi bir işlem (kampanyadan çıkış, numara taşıma, tarife değişikliği,
faturasıza geçme, herhangi bir sebeple dondurma, herhangi bir sebeple hat iptali) yapmadığı takdirde
ikinci dönem başlar. İkinci dönem yalnızca ilk dönem yukarıda açıklanan haller ile sonlanmaz ise
devreye girer.
İkinci dönem kampanya abone alımına kapansa da ilk dönemi tamamlayıp kampanyası sonlanmayan
aboneler için devreye girer.
• Kampanya ile 2 adet fayda müşteriye sağlanır.
1. Kampanya kapsamında aylık 15 TL’lik tarife ücreti üzerinden indirim uygulanır. 12 +12
fatura donemi boyunca devam eder. Kampanyalı ve kampanyasız tarife ücretleri gosterimi
aşağıdaki tablodaki gibidir.

Kampanyasız Tarife Ücreti
Kampanyalı Ücretler

Esnaf S

Esnaf M

Esnaf L

Esnaf XL

45 TL
30 TL

57 TL
42 TL

69 TL
54 TL

81 TL
66 TL

Kampanya ile sağlanan aylık indirim

15 TL

• Kampanya’ya kişisel veri işleme izni vererek katılan abonelerin tarifelerindeki yurtiçi data kullanım
miktarı Vodafone tarafından anlık olarak incelenir. Fatura donemleri sonunda müşterilerin data
kullanimlarina gore tarifeleri otomatik olarak uygun tarifelere gecilir.
• Tüm kullanım miktarına gore tarife değişiklikleri otomatik olarak sağlanır.
kullanım ( ses, SMS, data), yer, cihaz, abonelik bilgilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin,
aboneliğim süresince, katma değerli ve elektronik haberleşme hizmetlerinde faydalanmak amacıyla
Vodafone veya Vodafone’un yetkilendirdiği üçüncü partiler tarafından işlenmesini kabul ediyor ve bu
Onayımı her zaman 4004’e İPTAL yazarak gönderip iptal edebileceğimi biliyorum.
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• Mevcut tarifesinin data içeriğinin yarısından azını tüketen kullanicilar, tarife portföyündeki bir alt
tarifeye otomatik olarak geçirilirler. Kullanici kendisine yapilan bilgilendirme sonrasi isterse DURDUR
yazip 7000’e SMS atarak süreci durdurabilir.
• Mevcut tarifesinin data içeriğinin yarısından fazla tüketip, aşım yapmayan kullanicilar mevcut
tarifelerinde kullanim yapmaya devam ederler.
• Mevcut tarifesinin data içeriğinin tamamını tüketen kullanicilar, guncel kullanim bilgisine gore tarife
portföyündeki en uygun aralığa sahip tarifeye yerleştirilirler. Kullaniciya yapilan bildirim sonrası
kullanici isterse DURDUR yazip 7000’e SMS atarak süreci durdurabilir.
• Tarife degisiklik talepleri icinde bulunan fatura donemindeki internet kullanimlarinin toplamı
üzerinden yapilir. Tarife değişiklikleri bir sonraki fatura doneminde aktif olmak üzere yapılır.
• Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından belirlenen şekilde kampanyadan cayma bedelleri
müşterilere yansıtılır. Müşterilerin kampanyadan çıkış yapmak istedikleri tarihte kampanya dahilinde
aldıkları toplam fayda ve Vodafone’daki taahhüt sürelerinde kalan toplam kalan ödeme miktarı
hesaplanır. Hangi tutar küçük ise müşteriye cayma bedeli olarak yansıtılır. Kalan toplam ödeme
miktarı müşterinin kampanyadan caymak istediği son tarife üzerinden hesaplanır.
• Tüm kullanım ( Ses, SMS, Data), yer, cihaz, abonelik bilgilerim de dahil olmak üzere kişisel
verilerimin, aboneliğim süresince, katma değerli ve elektronik haberleşme hizmetlerinde
faydalanmak, kampanyamın bir ozelliği olan otomatik tarife değiştirme sisteminde kullanılması
amacıyla Vodafone veya Vodafone’un yetkilendirdiği üçüncü partiler tarafından işlenmesini kabul
ediyorum. Bu isteğimin zıttı bir durum oluşursa Vodafone müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek
kampanyadan çıkabileceğimi biliyorum.
• Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kampanyadan çıktıklarında, tarifelerini
kampanyaya başladıkları tarife haricinde başka bir tarifeye değiştirdiklerinde, devrettiklerinde,
dondurduklarında, ön ödemeliye geçiş yaptıklarında, numaralarını başka operatörlere taşıdıklarında,
hatlarının herhangi bir sebeple iptal edildiğinde kampanyadan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir.
Bu durumlarda abonenin bir sonraki faturasına taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır.

Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza

:
:
:
:
:

İmza Tarihi

Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:

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

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi – Şahıs Esnaf

•Bu kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte
kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkması
gerekmektedir.
• Kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin Vodafone'un Kurumsal Güvenlik birimi tarafından
belirlenen kara / gri listede, kredi kartı kara listede, cep aran kara listede yer almaması
gerekmektedir. İkinci dönemin başında bu kontrollere tekrar bakılmaz.
• Kampanya dahilinde abonelerin sunulan hakların 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına
izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına
izin verilmez.
• Abone ilgili pakete gecisle birlikte yurtiçi 4.5G servisinin kullanima acilmasina onay vermis sayilir.
Abone, BTK yetkilendirmesi sonucunda Vodafone Telekomünikasyon AŞ tarafından 4.5G hizmetinin
sunulmaya baslayacagi tarih itibariyle, herhangi bir ek işlem yapmadan yurtiçinde 4.5G servisini
kullanmaya başlayacaktır. Abone isterse servisten çıkış sağlayabilecektir. Servise girişte ve çıkışta
aboneye ilgili sms bilgilendirmeleri yapılmaktadır.
• Kampanya 31.12.2016 tarihine kadar geçerlidir. Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve
ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak
değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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EK-2 Kampanyadan Yararlanacak Olan GSM Hatları Listesi
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

GSM No

Tarife Adı

Sıra
No
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

GSM No

Tarife Adı

Hat Sayısı:...................................
Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza

:
:
:
:
:

İmza Tarihi

Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:

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

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

