VODAFONE KONUŞANA VODEM HEDİYE KAMPANYASI TAAHHÜTNAME
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından yürütülen Ek 1’de detayları verilen
“Vodafone Konuşana Vodem Hediye Kampanyası”ndan (Kampanya) yararlanmak istemem ve söz konusu
Kampanya koşullarını karşılamam sebebiyle .................................... numaralı hattım (Ana Numara)
için..../..../.... tarihli, imzaladığım Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleşmesi ile işbu....(...) sayfadan ibaret olan
Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri, bilgileri ve tabloyu inceleyerek kendi koşullarıma
uygun bularak imzaladım.
İşbu Taahhütname ile;
1. Kampanya kapsamındaki Ana Numaram için aşağıda yer alan tablodaki toplam aylık fatura bedelli tarife
seçeneğini kendi seçimim doğrultusunda belirlediğimi; yukarıda belirtilen Ana Numaramı işbu taahhütnameyi
imzaladığım tarih itibarıyla en az 12 (oniki) ay süresince seçtiğim bu tarife ile kullanacağımı
Kampanya Kapsamındaki Tarifeler :
Cep Avantaj Midi ( )
Cep Avantaj Vodafone'lularla ( )
Cep Avantaj Her Yöne ( )
Cep Avantaj Her Yöne Ekstra ( )
Cep Avantaj Her Yöne+ ( )
Red ( )
Red+ ( )
Cep Kamu 30 ( )
Cep Kamu 40 ( )
Cep Kamu 1000 Midi ( )
Cep Kamu 1000 Maxi ( )
Yeni Cep Kamu 1000 Maxi ( )
2. İşbu taahhütname süresince, kampanya kapsamındaki Ana Numaram ile ilgili olarak Vodafone tarafından
internet sitesi vb. yollarla aksi belirtilmedikçe,
sadece Kampanya Detaylarında belirtilen tarifeleri
seçebileceğimi; sadece bu tarifeler arasında geçiş yapabileceğimi; taahhütname süresi boyunca başka bir
Vodafone kampanyasına katılamayacağımı
3. İşbu Kampanya’ya taahhüt vererek katılmam sebebiyle tarafıma, şahsıma ait müşteri numarası altında
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.................................... numaralı faturalı hatla birlikte kullanılmak üzere 1(bir) adet ................................... model
Mobil Modem (Vodem) hediye edileceğini, işbu Vodem ile kullanacağım hatta Kampanya’ya giriş anım itibariyle
bir defaya mahsus olmak üzere 30 (otuz) gün kullanım süreli 1GB internet kullanım hakkı tanımlanacağını,
4. İşbu Taahhütnameyi imzaladığım tarih itibari ile Ana Numarama ilişkin aylık ödemeleri ve Vodem’i
kullanacağım hatta ilişkin kullanımıma göre belirlenecek aylık ödemeleri ayrı ayrı yapmam gerektiğini bildiğimi;
5. Kampanya koşullarını karşılamam sebebiyle Vodafone tarafından tarafıma tahsis edilen Vodem(ler)’in
kutularının hiç açılmamış, yırtılmamış ve/veya hasar görmemiş halde tam, kusursuz ve hasarsız olarak
tarafıma teslim edildiğini,
6. İşbu Taahhütname süresi boyunca Vodem(ler)imi sadece Vodafone GSM hattıyla kullanacağımı,
7. İşbu Taahhütname’yi imzalamakla, tarafıma tahsis edilen söz konusu cihaz(lar)la ilgili teknik sorunlarda
üretici ve/veya ithalatçı firma(lar)nın garanti şartlarının geçerli olduğunu, Vodafone’un sorumluluğu
bulunmadığını, cihazın kaybolması ve/veya çalınması hallerinin Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleşmesi’ni
ve/veya Taahhütnameyi sona erdirmek ve/veya GSM hattını iptal etmek için haklı sebep teşkil etmeyeceğini
ve Taahhütname hükümlerinin aynen devam edeceğini,
8. İmzaladığım Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ve
işbu Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda Vodafone Tip GSM Hükümlerinin uygulanacağını,
9. Aksini belirtmediğim sürece kampanya taahhüt sürem bitmiş olsa dahi, Kampanya kapsamında seçmiş
olduğum tarifeye ilişkin ücreti ödemeye devam edeceğimi, ancak kampanyaya özel avantajlarından
yararlanamayacağımı;
10.İşbu Taahütname geçerlilik süresi bitiminden önce 12 (oniki) aylık kullanım taahhüdü verdiğim
tarifenin tanımlı olduğu hatta ilişkin olarak; Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleşmesi ile tesis edilen
aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütnamedeki yükümlülüklerimi yerine
getirmemem; nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya hatlarımın iptal edilmesi,
dondurulması, kısıtlanması ve/veya hatlarımı iptal etmem, dondurmam, kısıtlamam, devretmem, ön
ödemeli hatta çevirmem, ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmem
ve/veya belirtilen tarifeler dışında kapsam dışında kalan bir tarifeye geçmem durumunda cezai sartin
aşağıdaki şekilde hesaplanacağını
- Vodem’in taahhütname imza edildigi tarihte Vodafone tarafından belirlenen ve internet vb mecralarda
duyurulan kampanyaya özel son kullanıcı fiyatının 12(oniki)’ye bölünmesi suretiyle hesaplanacak aylık
bedel, işbu maddede belirtilen şartların gerçekleştiği ay ile taahhütnamenin sona erme tarihi arasında
kalan ay sayısı ile çarpılır ve bu tutara 1GB internet bedeli olan 30 TL eklenir ve bu toplam tutarın Vodafone tarafından tarafıma gönderilecek Ana Numara’ya ilişkin ilgili dönem
faturasına ceza bedeli olarak yansıtılacağını ve işbu tutarı aynen ödeyeceğimi
11.İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini, 12(oniki) ay süreyle geçerli olacağını,
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 GSM
Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura adresimin aynı olduğunu, gayri kabili rucü olarak kabul, beyan ve
taahüt ederim.
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Ek 1 Kampanya Esaslar:
• Vodafone “Konuşana Vodem Hediye” kampanyası kapsamında, 39 TL ve üzeri Cep Avantaj, 30 TL ve üzeri
Cep Kamu Tarifelerinden birine 12 ay taahhüt veren bireysel faturalı abonelere, aynı müşteri numarası altında
farklı bir faturalı hatla birlikte kullanılmak üzere 1 adet ....................................model Vodem hediye edilecektir .
• Kampanyaya dahil olan abonelerin, Vodem ile kullanacakları hatta, kampanyaya girdiği an itibariyle bir defaya
mahsus olmak üzere 1GB hediye internet yüklenecektir. Hediye internet paketinin kullanım süresi 30 gün
olarak belirlenmiştir; 30 gün içerisinde kullanılmayan MB/GB miktarı bir sonraki aya devretmez.
• Bu kampanyadan abonelerin yararlanabilmeleri için, Hediye Vodem’in tanımlanacağı hat ile abonelerin
kampanyaya katıldıkları ses hattının aynı müşteri numarası altında olması gerekmektedir.
• Kampanya sadece bireysel faturalı aboneler için geçerli olacaktır.
• Kampanya girişinde abonelerin Hediye Vodem kullanacakları farklı bir faturalı hatta daha sahip olmaları
gerekmektedir. Müşteriler taahhüt vererek kampanyaya katıldıkları ses hattının dışında yeni veya mevcut
faturalı hatlarından herhangi birini Hediye Vodem’lerinde kullanmak üzere seçebilirler.
• Aynı müşteri numarasına ait faturalı bireysel abone, en çok 1 adet GSM numarası ile bu kampanyaya
katılabilir.
• Vodafone Süper Hızlı Mobil Internet hizmetinden faydalanmanız için 3G yazıp 3636'ya göndererek 3G
aboneliğini başlatmış olmanız ve Vodafone 3G kapsaması içerisinde olmanız gerekmektedir. Vodafone 3G
kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
• Aboneler 3G aboneliklerini başlattıkları takdirde promosyon datayı 3G şebekesinde kullanacaklardır; bu
durumda abonelere 7.2 Mbps'ye kadar hız ile hizmet verilir.
• Aboneliğini 3G’ye açtırmayan aboneler mevcut data altyapısını (2G/edge) kullanacaklardır.
• Kullanım limiti dahilinde aboneler yurtiçi WAP ya da diğer internet sitelerine bağlantı kurduklarında extra
ücretlendirilmeyecektir.
• Aboneler Vodemlerinde kullanacakları hat için istedikleri tarifeyi seçebilirler; seçmiş oldukları tarife üzerinden
ayrıca ücretlendirileceklerdir.
• Aboneler ayrıca bir 3G internet paketi seçebilirler, seçmiş oldukları paket üzerinden ayrıca
ücretlendirileceklerdir.
• Hediye edilen internet paketine satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.
• Hediye internet kullanımı sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışında kullanılan internet GPRS uluslararası
dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
• Hediye olarak verilen internet kullanımı ile üçüncü sahışlara veri transferi yapılamayacaktır.
• Hediye internet miktarı bittiği takdirde aboneler hangi internet paketini kullanıyorlarsa onun üzerinden
ücretlendirilirler; hiçbir internet paketine sahip olmamaları durumunda standart tarifeden ücretlendirileceklerdir.
• Bir GSM numarası sadece bir kere kampanyadan yararlanabileceklerdir
• Vodafone ses hattının üzerinde kampanya dahilindeki tarifeler için ileri tarihli tarife geçiş talebi mevcut olması
durumunda, söz konusu ileri tarihli tarife geçiş talebi olan aboneler de talep etmeleri halinde kampanya
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kapsamına dahil edilir ve “Konusana Vodem Hediye” kampanyasına giriş yapmasına izin verilir. Kampanya
konusu haklar abonenin kampanya kapsamına dahil edilmesi anında tanındığı için; ilgili tarife değişikliği
gerçekleşmeden ve/veya gerçekleştikten sonra kampanyadan çıkış yaparsa mevcut ceza koşulları uygulanır.
• Abonenin Vodem tanımlanacak GSM hattını kampanya girişinden itibaren ilk 30 gün içinde iptal etmesi,
devretmesi, dondurulması (kendi isteği ile de dahil), şebeke içi geçiş yapması (ön ödemeli hatta geçmesi)
ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmesi durumunda hediye olarak
tanımlanan 1GB internet paketi iptal edilir.
• Vodafone kampanyayı istediği tarihte sona erdirme hakkını saklı tutar.
• İlgili kanunmaddeleri gereğince yeni hat tesislerinde ;bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim
Vergisi(ÖİV), Telekomünikasyon Kurumu ruhsat ücreti aboneden alınır. Hattın 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 kampanya koşullarını ve Kampanya kapsamında ilişkilendirilen tarife/paket koşullarını ve
ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.
• K3770 model Vodem’in son kullanıcı fiyatı 69TL’dir (Fiyatlara KDV (%18) dahildir).
• K3773 model Vodem’in son kullanıcı fiyatı 65TL’dir (Fiyatlara KDV (%18) dahildir).
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