VODAFONE 3 AY KONTRATLI FATURALI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından yürütülen Ek 1’de detayları verilen
“Vodafone 3 Ay Kontratlı Faturalı Vodem Kampanyası”ndan (Kampanya) yararlanmak istemem ve
söz konusu Kampanya koşullarını karşılamam sebebiyle .................................... numaralı GSM hattı
için ../../.... tarihli, imzaladığım Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleşmesi ile işbu 4 (dört) 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 3 (üç) ay süreyle geçerli olacağını,
2. İmzaladığım Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleflmesi’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli
olduğunu ve işbu Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda Vodafone Tip GSM
Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
3. İşbu Taahhütname süresi boyunca; kendi seçimim doğrultusunda Vodafone tarafından çeşitli
mecralarda duyurusu yapılan, ....... (.......) GB data kullanımlı ve kampanya süresince aylık
....... (.......) TL bedelli faturalı aylık mobil internet (vodemnet) paketini ve ................. model
Vodem’i (Cihaz) 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
Taahhütname süresi boyunca her ay düzenli olarak ödeyeceğimi,
4. İşbu Taahhütname süresince üstlenmiş olduğum aylık paket tutarlarının Vodafone tarafından
ilgili aylık faturalarıma haberleşme ücretleri ve cihaz taksit bedeli adı altında yansıtılacağını ve
işbu tutarları her bir ilgili ayda tam ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlü olduğumu,
5. İşbu kampanya kapsamında seçmiş olduğum kampanya seçeneği 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,
6. Kampanya kapsamında yeni mobil internet paketi kullanıcısı bir abone olmam durumunda
Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle işbu kampanyaya dahil olacağımı ve seçmiş
olduğum mobil data 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 ilk dönem kullanımımın Vodafone tarafından hesaplanacağını ve fatura
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edileceğini, bu süreyi takip eden kalan her bir fatura dönemlerimde faturalarıma aylık mobil
internet paket ücretimin aynen yansıtılacağını,
7. Halihazırda mobil internet paketi kullanıcısı olmam durumunda ise kampanyaya 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,
8. Taahhütname sürem boyunca tabi olduğum data paketini değiştirmeyeceğimi,
9. İşbu Taahhütname’yi imzalamakla, ..... (.....) adet ..... model Cihaz’ı Vodafone internet web
sitesinde belirtildiği üzere indirimli olarak ..... TL karşılığında; hasarsız, kutusu hiç açılmamış,
yırtılmamış, ve/veya hasar görmemiş halde, tam olarak teslim aldığımı; söz konusu cihazla
ilgili teknik sorunlarda üretici, ithalatçı,distribütör firmanın garanti şartlarının geçerli olduğunu,
Vodafone’un sorumluluğu bulunmadığını, cihazın kaybolması ve/veya çalınması hallerinin
Vodafone Tip GSM 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,
10. İşbu Taahhütname süresi boyunca cihazımı sadece Vodafone GSM hattıyla kullanacağımı,
11. İşbu Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip GSM 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 data
paketimi değiştirmem durumunda; Taahhütname’ye aykırılık tarihine kadar birikmiş tüm
fatura borçlarımın yanı sıra, cezai şartın, cihazın taahhütname imza edildiği tarihte
Vodafone tarafından belirlenen ve internet vb mecralarda duyurulan kampanyaya özel
son kullanıcı fiyatından (işbu son kullanıcı fiyatı, Taahhütnameyi imzaladığım sırada
tarafımca Vodafone satış kanalına yapılmış ödemenin Cihaz’ın fiyatından düşülmesi
suretiyle hesaplanır) işbu yukarıda belirtilen hallerin meydana geldiği tarihe kadar cihaz
taksit bedeli altında tarafımca yapılmış ödemelerin düşülmesi suretiyle hesaplanacağını
ve ayrıca bu tutara; işbu taahhütname kapsamında kampanyada kaldığım süre boyunca
aylık paket ücreti üzerinden Vodafone tarafından yapılan kampanyaya özel indirimlerin
de ekleneceğini ve bu toplam cezai bedeli hiçbir ihbara ve ihtara gerek kalmaksızın,
derhal, nakden ve defaten Vodafone’a ödeyeceğimi,
12. İşbu kampanya taahhüt süresinin son ayında, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt
süremin bitmesinin ardından hattıma tanımlı paketimi değiştirmeyi talep etmemem
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durumunda, kampanya kapsamında hattıma tanımlı kampanyaya özel mobil internet
paketinin güncel indirimsiz fiyatı üzerinden ücretlendirileceğimi bildiğimi,
13. İmzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli olduğunu
ve işbu Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda Vodafone Tip GSM Hükümlerinin
uygulanacağını,
14. 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 GSM 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 Esasları
 3 Ay Kontratlı Faturalı Vodem Kampanyası kapsamında abonelerin seçebilecekleri paketler ve
bunlara ait paket bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:














Data Miktarı

Aylık Toplam
Bedel

Cihaz Taksit
Bedeli

4GB

29 TL

17,67 TL

Vodemnet Paket
Vodem Ön
Bedeli
Ödeme Bedeli

11,33 TL

9 TL

İmza Tarihinde Geçerli
Data İndirimi

17,67 TL

Aylık 4GB Mobil internet(Vodemnet)paketinin aylık sabit ücreti 39 TL’dir; abone kampanya
süresince paket bedeli üzerinden indirim alarak yukarıdaki tabloya istinaden ücretlendirilir.
Paket kapsamında belirtilen kullanım miktarının aşılması durumunda aboneler 50 kuruş
karşılığında 10 MB kullanım hakkına dahip olacaklardır. Belirtilen fiyatlara KDV (%18) ve ÖIV
(%5) dahildir.
Abonelerin sms ve/veya ses kullanIımları ve/veya bu paket haricinde eş zamanlı olarak
kullanabilecekleri mobil internet paketleri kullanımları faturada ayrıca ücretlendirilecektir.
Yurtdışında kullanılan veri GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
İlgili paketin bedeline satın alInan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca
ücretlendirilir. İlgili fatura dönemi içerisinde kampanya kapsamında seçilmiş mobil internet
paketi dahilinde kullanılmayan kapasite bir sonraki aya devretmez.
İlgili kanun maddeleri gereğince; bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel iletişim Vergisi
(ÖİV), Telekomünikasyon Kurumu ruhsat ücreti aboneden alınır. HattIn kullanımından doğan
Telekomünikasyon Kurumu 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 özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu
tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkının saklı tutar.
Bireysel bir müşteri kampanyadan en fazla 1 kere; kurumsal bir müşteri kampanyadan en fazla
50 kere yararlanabilir.
Kampanya portföyündeki cihazlar Vodafone SIM kartlarıyla sorunsuz çalışmaktadır. Diğer
operatörlerin kartlarıyla kullanabilmek için manuel ayar yapılması gerekmektedir.
Kampanya kapsamında sunulan 1GB mobil internet paketi Aylık 1GB Vodemnet Paketi,
kampanya kapsamında sunulan 4GB mobil internet paketi Aylık 4GB Vodemnet Paketi ile aynı
özellikleri taşımaktadır. Tarife kullanım bilgilerine internet vb gibi mecralardan ulaşılabilir.
K3770 model Vodem’in ve K3806 model Vodem’in son kullanıcı fiyatı 69TL’dir, K3773 model
Vodem’in son kullanıcı fiyatı 65 TL’dir (Fiyatlara KDV (%18) dahildir).
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