VODAFONE VODEM’E AVANTAJLI KONUŞMA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından yürütülen Ek 1’de detayları verilen
“Vodeme Avantajlı Konuşma 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 inceleyerek kendi koşullarıma
uygun bularak imzaladım.
İşbu Taahhütname ile;
1. Kampanya kapsamındaki Ana Numaram için kendi seçimim doğrultusunda Vodafone
tarafından çeşitli mecralarda duyurusu yapılan, ...... (......) GB data kullanımlı mobil internet
paketini seçtiğimi, işbu Taahhütname süresince 7. Maddede belirtilen düzenleme saklı kalmak
kaydıyla bu mobil internet paketine tabi olacağımı ve değiştirmeyeceğimi yukarıda belirtilen
Ana Numaramı işbu taahhütnameyi imzaladığım tarih itibarıyla en az 18 (onsekiz) ay
süresince seçtiğim bu mobil internet paketi ile kullanacağımı;
2. İşbu taahhütname süresince, kampanya kapsamındaki Ana Numarama tanımlanmak üzere
(Vodafone tarafından internet sitesi vb. yollarla aksi belirtilmedikçe) sadece Kampanya
Detaylarında belirtilen mobil internet paketlerini seçebileceğimi; ayrıca taahhütname süresi
boyunca başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımı;
3. Kampanya kapsamında yeni mobil internet paketi kullanıcısı bir abone olmam durumunda
Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle işbu Kampanyaya dahil olacağımı ve seçmiş
olduğum 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 bu süreye oranlanarak ilk dönem
kullanımımın Vodafone tarafından hesaplanacağını ve fatura edileceğini, bu süreyi takip eden
kalan her bir fatura dönemlerimde faturalarıma aylık mobil internet paket ücretimin aynen
yansıtılacağını;
4. Halihazırda mobil internet paketi kullanıcısı olmam durumunda ise Taahhütname’yi
imzaladığım tarih itibariyle işbu Kampanyaya dahil olacağımı ancak Kampanya kapsamındaki
mobil internet paketinin Ana Numarama
Taahhütname’yi imzaladığım tarihte içinde
bulunduğum aylık fatura dönem sonu itibariyle tanımlanacağını bildiğimi;
5. İşbu Kampanya’ya taahhüt vererek katılmam sebebiyle tarafıma, şahsıma ait müşteri
numarası altında yer alan .................................... numaralı faturalı hat (Referans Numara) için
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geçerli olmak üzere Kampanya kapsamında yer alan bireysel faturalı ses tarifelerine tabi
olmam durumunda KDV, ÖİV dahil 15 TL tutarında indirim sağlanacağını;
6. İşbu indirimin kapsam içi tarifeleri seçmem kaydıyla Kampanya süresi boyunca ve Kampanya
Esaslarında belirtilen düzenlemeler dahilinde en fazla 18 fatura dönemi boyunca devam
edeceğini; kapsam dışında kalan bir tarifeye geçmem durumunda söz konusu indirimin tekrar
kapsam içinde bulunan bir tarifeye geçişime kadar uygulanmayacağını ve her halükarda
Referans Numarama ilişkin hat devir, numara taşıma, dondurma, başka bir kampanyaya
katılım ve iptal işlemlerine maruz kalırsa indirimin tekrar geri verilmemek uzere iptal edileceğini
bildiğimi;
7. Bu taahhütname süresince söz konusu kampanya koşulları kapsamında bir defaya mahsus
olmak üzere ve kampanyaya dahil olduğum ilk fatura döneminde geçerli olmamak üzere,
seçmiş olduğum mobil internet paketini bir sonraki fatura dönemimden itibaren yeni seçtiğim
paketin aylık sabit ücretinden ücretlendirilmek üzere üst seçenek(ler)den biri ile
değiştirebileceğimi ve bununla birlikte Taahhütname süresince bir defaya mahsus olmak
üzere, geçiş yapmış olduğum paketten kampanyaya giriş yaptığım mobil internet paketime (üst
pakete geçiş talebimle aynı ay içerisinde talepte bulunmamak koşuluyla) geri dönebileceğimi,
ancak bu madde kapsamında paket değişim hakkımın yeni cihaz talebinde bulunmak veya
Taahhütnamemi sona erdirmek için haklı sebep teşkil etmeyeceğimi,
8. Taahhütnameyi imzaladığım tarih itibari ile, Kampanya kapsamındaki faturalı ses tarifelerine
tabi olmam kaydıyla Referans Numarama tanımlanacak indirimin Referans Numarasına ait ilk
fatura döneminde uygulanmaya başlanacağını ve bu sebeple söz konusu ilk fatura döneminde
çıkan faturanın KDV, ÖİV dahil 15 TL nin altında olması durumunda, sadece fatura tutarı kadar
indirim sağlanacağını ve Kampanya kapsamında sağlanan KDV ÖİV dahil 15 TL tutarındaki
indirimden geriye kalan indirim miktarının bir sonraki aya devretmeyeceğini bildiğimi,
9. İşbu Taahhütnameyi imzaladığım tarih itibari ile Ana Numarama ilişkin aylık ödemeleri ve
Referans Numara’ma ilişkin kullanımıma göre belirlenecek aylık ödemeleri ayrı ayrı yapmam
gerektiğini bildiğimi;
10. Kampanya kapsamında Vodafone tarafından tarafıma ...... GB mobil intenet paketini seçmem
durumunda ............ model mobil modem (Vodem); ....... GB mobil internet paketini seçmem
durumunda ........... model mobil modem (Vodem) tahsis edileceğini; Vodem(ler)’in kutularının
hiç açılmamış, yırtılmamış ve/veya hasar görmemiş halde tam, kusursuz ve hasarsız olarak
tarafıma teslim edildiğini,
11. İşbu Taahhütname süresi boyunca
Vodem(ler)imi sadece Vodafone GSM hattıyla
kullanacağımı,
Abone Adı, Soyadı
:
Abone Tebligat Adresi :
IMEI No
:
Abone Yetkili İmza

:

:
Cep Merkezi/KSK Kod No :
Cep Merkezi/KSK Unvanı :

İmza Tarihi

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

Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

VODAFONE VODEM’E AVANTAJLI KONUŞMA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
12. 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 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,
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. İşbu Kampanya taahhüt süresinin son ayında, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt
süremin bitmesinin ardından Ana Numara’ma tanımlı mobil internet paketimi değiştirmeyi talep
etmemem durumunda, Kampanya kapsamında hattıma tanımlı Kampanyaya özel mobil
internet paketinin ilgili dönemde www.vodafone.com.tr vb’de belirtilen fiyatı üzerinden
ücretlendirileceğimi ve kampanyaya özel avantajlarından yararlanamayacağımı bildiğimi;
15. Kampanya taahhüt süresinin son ayında, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt süremin
bitmesinin ardından Referans Numarama tanımlı tarife paketini paketimi değiştirmeyi talep
etmemem durumunda, Kampanya kapsamında hattıma tanımlı Kampanyaya özel tarife
paketinin ilgili dönemde www.vodafone.com.tr vb’de belirtilen indirimsiz fiyatı üzerinden
ücretlendirileceğimi ve kampanyaya özel avantajlarından yararlanamayacağımı bildiğimi;
16. İşbu Taahütname geçerlilik süresi bitiminden önce Ana Numara ilişkin olarak; Vodafone
Tip 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/mobil internet paketleri dışında kapsam dışında kalan bir
tarifeye/mobil internet paketine geçmem durumunda cezai şartın, cihazın taahhütname
imza edildiği tarihte Vodafone tarafından belirlenen ve internet vb mecralarda duyurulan
kampanyaya özel son kullanıcı fiyatının taahhütte bulunduğum süreye bölünerek
hesaplanan aylık bedeli ile, Taahhütname’ye aykırılık tarihinden taahhütname sonuna
kadar kalan ay sayısının çarpılarak hesaplanacağını ve ayrıca bu tutara; işbu
taahhütname kapsamında Kampanyada kaldığım süre boyunca Referans Numaram için
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; işbu tutarlar dışında varsa, Taahhütname’ye aykırılık tarihine
kadar birikmiş tüm fatura borçlarımı da ödemekle yükümlü olduğumu;
İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini, 18(onsekiz) 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
Abone Adı, Soyadı
:
Abone Tebligat Adresi :
IMEI No
:
Abone Yetkili İmza

:

:
Cep Merkezi/KSK Kod No :
Cep Merkezi/KSK Unvanı :

İmza Tarihi

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

Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

VODAFONE VODEM’E AVANTAJLI KONUŞMA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
Tebligat adresi ile Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura adresimin aynı
olduğunu, gayri kabili rucü olarak kabul, beyan ve taahüt ederim.

EK-1
Kampanya kapsamında Taahüt Süresi
Ana Numara (Vodem
hattına tanımlanan
GSM Numarası)nın
tanımlanacağı ilgili
aylık mobil internet
paketleri
Kampanya Kodu:
CAFE01 Vodem’e
Avantajlı Konuşma

Aylık Vodemnet Paket Kampanya
Bedeli (KDV, OIV
kapsamındaki
Dahil)
Referans numarasının
tanımlanacağı
tarifeler

29 TL

Aylık 1GB
18 Ay
Kampanya Kodu:
CAFE02 Vodem’e
Avantajlı Konuşma

39 TL

Referans Numarasına
(Kampanya kapsamındaki
tarifelere tanımlanan GSM
Numarası) sağlanacak
İndirim tutarı (KDV, OIV
Dahil)

Cep Avantaj Midi, Cep
Avantaj
Vodafone'lularla, Cep
Avantaj Her Yöne, Cep
Avantaj Her Yöne
Ekstra, Cep Avantaj
Her Yöne +, Red, Red+,
Cep kamu 40, Cep
kamu 1000 Maxi

15 TL

Aylık 4GB

•
•

•

Vodafone kampanya koşullarını ve Kampanya kapsamındaki tarife/paket ücretlendirmesini
değiştirme hakkını saklı tutar.
Kampanya kapsamında Aylık 1GB ve/veya 4GB opsiyonlarından birisine 18 ay taahhüt veren
müşterilere 1 adet Vodem ücretsiz olarak verilecektir. Ücretsiz olarak verilen Vodem marka ve
modeli stoklardaki duruma göre değişiklik gösterebilir.
Bu kampanyadan abonelerin yararlanabilmeleri için, Vodem kampanyasına tanımlanacak hat
ile kampanya dahilindeki ses tarifelerinden birini kullanan ses hattının aynı müşteri numarası
altında olması gerekmektedir.
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Kampanya girişinde abonelerin Ses tarifesini kullanacakları farklı bir faturalı hatta(referans
numarası) daha sahip olmaları gerekmektedir. Müşteriler taahhüt vererek kampanyaya
katıldıkları Vodem hattının (ana numara) dışında yeni veya mevcut faturalı hatlarından
herhangi birini ses hattında kullanmak üzere seçebilirler.
İndirim verilecek ses hattı için tanımlanacak olan GSM hattı ve kampanya girişi yapılan Vodem
hattı bu kampanya kapsamında sadece bir kez kullanılabilir. Ve Aynı müşteri numarasına ait
faturalı bireysel abone, farklı Ana Numara ve Referans Numaralarına tanımlanmak üzere 1 kez
bu kampanyaya katılabilir
Abone ses hattı için kampanya süresi boyunca fatura donem değişikliği yaparsa; değişiklik
yaparak dahil olduğu fatura dönemine ilişkin tutarın faturası oluşturulur. Bu tutar KDV, ÖİV dahil
15 TL nin altında ise Kampanya kapsamında sağlanan KDV ÖİV dahil 15 TL tutarındaki indirim
sadece fatura tutarı kadar sağlanır ve geriye kalan indirim miktarı bir sonraki aya devretmez.
Bir GSM numarası sadece bir kere kampanyadan yararlanabileceklerdir.
Kampanyaya ait cihazlarda oluşabilecek arıza veya herhangi bir nedenle yapılacak olan geri
iade işlemlerinden sorumluluk ithalatçı firma, satışın yapıldığı mağazaya aittir. Bu gibi
durumlarda VF A.Ş. herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kampanyaya katılım sadece Vodafone Cep Merkezlerinden ve Vodafone tabelasına sahip alt
bayilerden gerçekleştirilecektir.
Vodafone vodem hattının üzerinde kampanya dahilindeki tarifeler/mobil internet paketleri için
ileri tarihli tarife geçiş talebi mevcut olması durumunda, söz konusu ileri tarihli tarife/mobil
internet paketi geçiş talebi olan aboneler de talep etmeleri halinde kampanya kapsamına dahil
edilir ve “Vodeme Avantajlı Konuşma” kampanyasına giriş yapmasına izin verilir. Kampanya
konusu haklar abonenin kampanya kapsamına dahil edilmesi anında tanındığı için; ilgili
tarife/mobil internet paketi değişikliği gerçekleşmeden ve/veya gerçekleştikten sonra
kampanyadan çıkış yaparsa mevcut ceza koşulları uygulanır. Uygulanacak ceza, abonenin
refarans numarasına kampanya kapsamındaki indirimin tanımlanıp tanımlanmadığına gore
değişiklik gösterir.
Kampanya girişinde, 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 kapsamına dahil edilir ve kampanya
kapsamındaki indirimi kampanya koşullarını sağladığı tarih itibariyle alır ve söz konusu indirim
17 fatura dönemi boyunca uygulanır.
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Abone, taahhütname imza tarihinde her iki hattı için (Ana Numara ve Referans Numara)
Kampanya koşullarını sağlamak amacıyla ileri tarihli tarife değişikliği talebinde bulunursa,
abonenin Referans Numarasına tanımlanacak indirim uygun tarife değişikliğinin gerçekleştiği
fatura döneminden başlamak üzere 17 fatura dönemi boyunca uygulanacaktır.
Bu kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte
kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan
çıkması gerekmektedir.
Kampanya kapsamındaki tüm tarife ve mobil internet paketleri(vodemnet) için geçerli olan tüm
esaslar Faturalı Vodeme Avantajlı Konuşma Kampanyaları içerisinde yeralan tüm tarife ve
mobil internet yani Vodemnet paketleri içinde geçerlidir.
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.
İlgili kampanya bireysel faturalı aboneliklere açıktır.
İlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca
ücretlendirilir.
İlgili fatura dönemi içerisinde Aylık Vodemnet paketleri - 1 GB ve 4 GB Vodemnet paket
dahilinde kullanılmayan kapasite bir sonraki aya devretmez.
Faturalı Vodem Kampanya portföyündeki cihazlar Vodafone SIM kartlarıyla sorunsuz
çalışmaktadır. Diğer operatörlerin kartlarıyla kullanabilmek için manuel ayar yapılması
gerekmektedir.
Aboneler , vodem kullandıkları hatla taahhüt süreleri boyunca bir kere üst pakete (1GB
Vodemnet paketten 4 GB Vodemnet pakete) bir kere de kampanyaya ilk girişlerinde seçtikleri
pakete geri dönme hakkına sahiptirler. Aboneler yeni seçtikleri paketi dönem sonu itibariyle
kullanmaya başlayacak olup, yeni dönem itibariyle seçtikleri pakete göre ücretlendirileceklerdir.
Vodem kullandıkları hatla Paket değiştiren aboneler üst/alt pakete geçtiklerinde yeni cihaz
talebinde bulunamazlar.
Abone vodem hattına ait numaraya tanımlanmış olan data paketini ilk fatura dönemi bitmeden
değiştiremez.
Abone vodem hattına ait numaraya tanımlanmış olan data paketini bir fatura dönemi içerisinde
bir kere değiştirebilir.
Yurtdışı kullanımlarda standart roaming tarifesi geçerli olur.
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İlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca
ücretlendirilir.
İlgili kanun maddeleri gereğince; 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.
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 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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