VODAFONE Ġġ ORTAĞIM TEK ÇÖZÜM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

Vodafone Telekomünikasyon A.ġ.’ne,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından yürütülen Ek-1’de detayları belirtilen “İş
Ortağım Tek Çözüm Kampanyası”ndan (“Kampanya”) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek2’ deki listede
belirtilen hat(lar)ımız 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 ile;
1. Ek-2’deki listede beliritlen 5 ve katı sayıda her bir GSM hattımız için Vodafone veya Vodafone Yetkili
Satış Kanal(lar)ınca tarafımıza önerilen ve duyurusu yapılan Kampanya’ya katılmayı kendi seçimimiz
doğrultusunda belirlediğimizi ve Kampanya kapsamında yer alacak hatlarımızı (5 ve katı sayıda hat)
işbu Taahhütname’yi imzaladığımız tarih itibarıyla en az 24 ay boyunca Ek 2’de belirtilen tarifelere tabi
olarak kullanacağımızı,
2. Ek-2’deki listede beliritlen her 5 adet hattımız için 24 aylık 59 TL değerindeki internet paketinin ve 60
TL değerindeki modemin toplam bedeli olan 1476 TL değerinde 1 adet ADSL çeki aldığımızı,
3. İşbu Taahhütname’yi imzaladığımız tarih itibarıyla Kampanya’ya katıldığımız her hattımız için taahhüt
süresi boyunca her ay için en az, detayları Ek-1’de yer alan ve seçmiş olduğumuz kampanyalar için
tarilerimize ek aylık 1 TL tutarında ödeme yapacağımızı ve karşılığında detayları yine Ek-1’de belirtilen
ekstra kullanım haklarına sahip olacağımızı,
4. Taahhütname kapsamında yer alan hatlarımızın Ek-2’de işaretleyerek belirttiğimiz İş Ortağım Tarifesi’ne
tabi olduğunu ve taahhüt süresi boyunca başka bir tarifeye geçiş yapamayacağımızı,
5. Taahhüt süresinin bitiminde ekstra kullanım haklarının ortadan kalkacağını,
6. İşbu Taahhütname’ye tabi hatlarımız ile taahhüt süresince aksi Vodafone tarafından belirtilmedikçe
başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımızı,
7. İmzaladığımız ......./......./........ tarihli Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerinin aynen
geçerli olduğunu ve işbu Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda Vodafone Tip Abonelik
Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
8. ĠĢbu Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik SözleĢmesi ile
tesis edilen aboneliğimizin tarafımızdan tek taraflı olarak veya iĢbu Taahhütname’deki
yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya
Kampanyaya dahil olan aboneler hat(lar)ımızın (5 ve katı hat) iptal edilmesi, dondurulması,
kısıtlanması ve/veya hat(lar)ımızı iptal etmemiz, ön ödemeli hatta çevirmemiz ve/veya numara
taĢınabilirliği kapsamında baĢka bir operatöre geçmemiz veya Kampanyaya giriĢ yapılan
tarifelerden baĢka bir tarifeye geçiĢ yapmamız durumunda söz konusu hat(lar)ımız için
Kampanyadan yararlanma haklarımızı kaybedeceğimizi ve cayma bedelinin hiçbir zaman, fesih
ya da sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımızca iĢbu
Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiĢ olması nedeniyle ödenmesi gereken
toplam tutarı aĢmaması koĢuluyla Kampanyadan çıkan her hattımız için hat baĢına 295,2 TL
ADSL faydası ve Kampanya içinde kalınan her fatura dönemi için aylık 24 TL’lik bedel toplamına
eĢit olan cayma bedelinin bir sonraki faturamıza yansıtılacağını ve iĢbu tutarı aynen
ödeyeceğimizi,
9. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve 24 fatura dönemi boyunca geçerli
olacağını, aşağıdaki adresimizin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini bildirmediğimiz takdirde
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bu adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafımıza yapılmış sayılacağını, aşağıda verdiğim Abone
Tebligat Adresi ile Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura adresimizin aynı
olduğunu, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
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EK-1
KAMPANYA ESASLARI
 Vodafone “İş Ortağım Tek Çözüm” Kampanyası kapsamında, İş Ortağım Mini Plus, Midi, Maxi,
Süper veya Süper Plus paketlerindeki hatlarının her biri için 24’er ay taahhüt veren kurumsal
faturalı abonelere, her 5 hattı için aylık ek 1 TL ücret karşılığında tarifesine göre aşağıdaki belirtilen
ekstra kullanım hakları ve 5 adet için yalnızca 1 adet ADSL çeki verilecektir. ADSL çeki ile, 24 ay
boyunca 8Mb'a Kadar Limitsiz/50GB(AKN) ücretsiz internet kullanım hakkından yaralanılabilir ve
60 TL bedelindeki kablosuz modeme ücretsiz olarak sahip olunabilir. Kampanya kapsamında
abone modemi Vodafone Net’ten alıyorsa, modem kurulumu isteğe bağlı olup, ücretsizdir.
 Kampanya süresi sona erdikten sonra abonenin ADSL hizmeti almaya devam etmek istemesi
halinde söz konusu hizmet aboneye www.vodafone.net.tr internet sitesinde yer alan standart ADSL
Tarife Aylık Ücretlerinden faturalandırılacaktır
 Hediye çekinin değeri; 24 aylık 59 TL değerindeki internet paketinin ve 60 TL değerindeki modemin
toplamı olan 1476 TL’dir.
 ADSL çeki ile hakedilen hizmetlerin sağlanması ve bu konudaki her türlü destek için çek üzerinde
belirtilen VF Net Müşteri Hizmetleri’ne danışılmalıdır.
 Vodafone, Kampanya kapsamındaki tarifelerin, Kampanyanın tarih ve ücretlendirmelerinde Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.
 Kampanyadan yeni Vodafone kurumsal hat alan ve kurumsal hatlarını numara taşınabilirliği ile
Vodafone'a taşıyan firmalar faydalanabilir.
 Kampanya kapsamında, aşağıda belirtilen tarifelerdeki 5 hat için 24 fatura dönemi taahhüt
verilmesi ve aylık 1 TL ücret karşılığında aşağıda belirtilen ekstra kullanım hakkına sahip olacaktır.
ĠĢ Ortağım Mini Plus Tarifesi 1TL Kampanyası
Aylık Ücret*
1 TL
Aylık Yurtiçi Dakika (Heryöne + Sabit
250 + 250 dakika
Hatlar Yönüne)
Kampanya Taahhüt Süresi
24 fatura dönemi
ĠĢ Ortağım Midi Tarifesi 1TL Kampanyası
Aylık Ücret*
1 TL
Aylık Yurtiçi Dakika (Heryöne + Sabit
500 + 500 dakika
Hatlar Yönüne)
Kampanya Taahhüt Süresi
24 fatura dönemi
ĠĢ Ortağım Maxi Tarifesi 1TL Kampanyası
Aylık Ücret*
1 TL
Aylık Yurtiçi Dakika (Heryöne + Sabit
750 + 750 dakika
Hatlar Yönüne)
Kampanya Taahhüt Süresi
24 fatura dönemi
ĠĢ Ortağım Super Tarifesi 1TL Kampanyası
Aylık Ücret*
1 TL
Aylık Yurtiçi Dakika (Heryöne + Sabit
1250 + 1250 dakika
Hatlar Yönüne)
Kampanya Taahhüt Süresi
24 fatura dönemi
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ĠĢ Ortağım Süper Plus Tarifesi 1TL Kampanyası
Aylık Ücret*
1 TL
Aylık Yurtiçi Dakika (Heryöne + Sabit
2500 + 2500 dakika
Hatlar Yönüne)
Kampanya Taahhüt Süresi
24 fatura dönemi
*Tüm fiyatlara KDV (%18) ve ÖİV (%25) dahildir.



















Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde Kampanyadan çıktıklarında, tarifelerini
değiştirdiklerinde, hatlarını iptal ettirdikleri veya numaralarını başka operatörlere taşıdıkları
durumda Kampanyadan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumlarda abonenin ADSL
çekini kullanıp kullanmamasına bakılmaksızın Kampanyadan çıkan her hat için abonenin bir
sonraki faturasına taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır. Cayma bedeli hat başına 295,2 TL ADSL
faydası ve Kampanya içinde kalınan her fatura dönemi için hat başına aylık 24 TL’nin toplamından
oluşur.
Cezai şart tutarı: (Hat başına düşen ADSL çek faydası) + (ses hattına sağlanan
fayda*kampanyada kalınan ay sayısı) olarak belirlenmiştir.
Kampanya dakikaları öncelikli kullanılır. Aboneler önce Kampanyadan kaynaklanan dakikalarını
sonrasında ise paketlerindeki dakikaları kullanır.
Hediye dakikalar sadece yurtiçi ses görüşmelerini kapsayıp, katma değerli servisler ve uluslararası
aramalar için kullanılamaz
Aynı kurumsal müşteri numarası altındaki en fazla 50 GSM için bu kampanyadan yararlanılabilir.
Bir GSM numarası sadece 1 kere Kampanyadan yararlanabilir.
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.
Kampanya dahilinde verilen görüşme hakkı sadece yurtiçi aramalar için geçerli olup, KKTC dahil
yurtdışında Roaming halindeyken yapılan ve yurtiçinden KKTC dahil yurtdışına doğru yapılan
aramalar hariçtir.
Bu Kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte
kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu Kampanyadan çıkması
gerekmektedir.
Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; abonenin kullanım taahhüdü verdiği EN AZ 5
hattından herhangi birine ilişkin olarak; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile tesis edilen
aboneliğin abone tarafından tek taraflı olarak veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle
Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya hattının dondurulması, iptal edilmesi ve/veya hattını
iptal etmesi, dondurması, devretmesi, ön ödemeli hatta çevirmesi, ve/veya numara taşınabilirliği
kapsamında başka bir operatöre geçmesi durumunda ya da Taahhütnamedeki yükümlülüklerine
aykırı hareket etmesi, Taahhütnameye tabi hatları işaretleyerek belirttiği İş Ortağım tarifesi dışında
herhangi bir tarifeye geçirmesi durumunda; Taahhütname'ye aykırılık tarihine kadar birikmiş tüm
fatura borçlarının yanısıra, cezai şart tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanarak abonenin çıkacak ilk
faturasına yansıtılacaktır.
Kampanyaya ait güncel bilgilere www.vodafone.com.tr/Is-Ortagim/ adresinden ulaşılabilir.
Kampanyaya katılım Vodafone Kurumsal Satış Kanalları üzerinden gerçekleştirilecektir.
Tüm fiyatlara KDV ve OİV Dahildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır.
Kampanya kapsamında verilen ADSL çeklerinin son aktivasyon tarihi 31.12.2014’dür. Bu tarihten
sonra Kampanya kapsamındaki çekler geçersiz sayılacaktır ve yeni ADSL aktivasyonu
yapılamayacaktır.
Vodafone'un Kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
ADSL hizmeti Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanacaktır.
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Mevcutta BİRİ ADSL kampanyalarından birine dahil olan aboneler ancak mevcut kampanya
koşullarında yer alan usullere uygun olarak kampanya aboneliklerini sona erdirerek bu
Kampanyadan faydalanabileceklerdir.
Aynı kampanya dâhilinde hız ve limit düşürülemez, sadece yükseltilebilir. Yüksek hız ve limit, hıza
göre değil tarifedeki ücretine göre değerlendirilir.
Abone 8 Mb’e kadar 50 GB AKN paketinin üzerinde bir paket talep ederse, www.vodafone.net.tr
adresinde yer alan liste fiyatları üzerinden, talep edilen paket ile Kampanya dahilinde sunulan
paket arasındaki fiyat farkını ödeyerek hizmetten faydalanabilir.
Kampanya uyarınca 24 TL olan Aktivasyon Ücreti alınmayacaktır.
Abone Vodafone Net’ten modem almıyorsa, yüksek hızlarda bağlantı kurabilmesi için sahip olduğu
modemin ADSL2+ teknolojisini destekliyor olması gerekmektedir.
8 Mb’e ve 16 Mb'e kadar hız seçeneklerinde abonenin alacağı hız garanti edilmemekte olup,
abonenin telefon hattının uygunluğuna ve santrale olan mesafesine bağlı olarak paket içinde
tanımlı, alabileceği en yüksek hızda hizmet verilecektir.
8 Mbps ve 16 Mbps hız seçenekleri, Abonenin bağlı olduğu santralin teknik özellikleri uygun
olduğu takdirde sağlanacaktır.
Abonenin ay içerisindeki veri kullanımı (download), seçilmiş olan paketin adil kullanım noktasını
(AKN) aştığında internet kullanım hızı 3 Mbps olacak şekilde düşürülecektir. Dönem sonunda
tekrar Abonenin seçmiş olduğu hızda hizmet verilmeye devam edilecektir. Adil kullanım noktası
limitsiz paketlerde Abone'nin seçimine göre 50 GB veya 100 GB'tır.
Geçiçi olarak ADSL erişimine ihtiyaç duymayan Aboneler, yılda en fazla 2 kez ve toplamda 90
(doksan) günü aşmayacak şekilde ADSL hattını dondurabilir. Hat dondurma işlemi 29 TL olarak
faturalandırılır. Hat dondurma süresi içinde olan kullanıcılar için aylık ADSL erişim ücreti
alınmayacaktır. ADSL erişim ücreti dışında kalan; kullanılan katma değerli hizmet ücretleri, taksit,
kota aşım ücretleri, hat dondurmadan dolayı yansıtılması gereken iadeler, geçen aydan devir
eden ücretler var ise faturalanacaktır.
ADSL Abonelik Sözleşmesinden doğan damga vergisi Abone’nin sorumluluğundadır.
Vodafone Net modemin markasını ve ADSL hizmeti liste fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Statik IP ücreti isteğe bağlı olup vergiler dahil aylık 2,78 TL’dir.
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EK-2
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