19 Şubat 2018 itibariyle kurumsal faturalı aboneler için aşağıdaki Pass paketleri geçerli olacaktır.
Pass paketleri, uygulamalar kapsamında tarifenin internet kotasından düşmeden kullanım
yapılabilmesini sağlar. Pass paketi içerisinde uygulamalar dışındaki içerik sağlayıcılarından yapılan
internet kullanımı tarife kotasından düşecektir.
Detaylar
•
•
•
•
•
•
•
•

Pass paketleri kullanımı sadece yurt içinde geçerlidir. Her Şey Dahil Pasaport kapsamında yurt
dışında kullanılamaz.
Müşterinin hattında promosyon olması durumunda (örneğin haftalık 1GB vb..) ilk önce
promosyon kullanılır, daha sonra Pass paketleri kullanılmaya başlar.
Pass paketleri her ay otomatik olarak yenilenir ve paketin ücreti abone faturasına yansır.
Paket yenilendikten sonra abonelere bilgilendirme SMS’i gönderilir.
Pakete giriş anlık olup, iptal talebi alındıktan sonra çıkışlar dönem sonu itibariyle gercekleşir.
Abone dönem sonuna kadar haklarını kullanabilir.
Paketin geçerlilik süresi onay SMS inin gelmesinin ardından başlar.
Paketleri satın alan kullanıcıların 3G ve 4,5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı
sürece 3G ve 4,5 G servisi kapatılmaz.
Paketi kullanabilmek için abonelerin telefonundaki internet ayarlarının yapılmış olması
gerekmektedir.
VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri kullanılamaz.
İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca
ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir.

Geçerli olduğu
uygulamalar

İletişim Pass

Müzik Pass

Sosyal Pass

Video Pass

Whatsapp

Spotify*

Instagram

Youtube

Vodafone Call+

Karnaval

Facebook

İzlesene.com

Vodafone Message+

Power App

Twitter

Facebook Messenger
WhatsApp ve
Facebook
Messenger’daki
mesajlaşma ve dosya,
konum, fotograf, video
gibi paylaşımlar İletişim
Pass dahilindedir. Sesli
Arama ve Görüntülü
Arama hizmetleri için
aboneler tarifenin her
yöne internetinden
ücretlendirilir.

Önemli
Detaylar

Vodafone Call+’da
uygulama üzerinden
yapılan HD görüntülü
konuşma, arama ve
mesajlaşma
esnasındaki dosya,
konum, fotoğraf, video
paylaşımları, Beni Takip
Et ve Görüntülü Grup
Sohbeti özellikleri,
İletisim Pass
dahilindedir.

Fenomen
*Spotify Premium
faydası dahil
değildir. Power App
için Müzik Pass
radyo yayınları için
geçerli olup mobil
uygulama ve
internet sitelerinde
sunulan televizyon
kanalları için
(örneğin Power TV,
Power Türk TV)
tarifenin her yöne
internetinden
ücretlendirilir.

Facebook, Twitter ve
Instagram’da izlenen
videolar internetten
yemez. Eğer izlenen
videolar aboneleri
başka bir
uygulamaya/web
sitesine yönlendiriyorsa
buradaki kullanımlar için
tarifenin her yöne
internetinden
ücretlendirilir.

Email Pass
Navigasyon Pass
Mobil cihaza
Yandex
kurulan tüm mail
Navigasyon
hesapları*
* Mobil cihazda
kurulan mail
istemci
uygulaması ile
erişim
sağlandığında ve
standart protokol
ve portlar
kullanıldığında
alınan ve
gönderilen
(download+uploa
d edilen) veri
tarife paket limitin
düşmez. Standart
protokol ve
portlar: SMTP,
POP3, IMAP4
Internet tarayıcısı
ve ek uygulamalar
üzerinden erişilen
mail ile alınan ve
gönderilen veri Email Pass paketi
kapsamında
değildir.Tarifenin
internet
kotasından
düşecektir.

İletişim Pass Paketi
•

İletişim Pass Paketi, Vodafone’un iletişim içerik sağlayıcılarla yaptığı anlaşmalara göre
oluşturulan, içeriğini ve ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu pakettir.
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•
•
•
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•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

İletişim Pass Paketi Whatsapp, Facebook Messenger, Vodafone Message+ ve Vodafone Call+
uygulamaları kapsamında tarifenin internet kotasından düşmeden kullanım yapılabilmesini
sağlar. Bu uygulamalar dışındaki iletişim içerik sağlayıcılarından yapılan internet kullanımı
tarife kotasından düşecektir.
İletişim Pass Paketi Red Business aboneleri için KDV dahil aylık 6 TL’dir, diğer bütün faturalı
kurumsal aboneler için KDV dahil aylık 9 TL’dir.
Paketin geçerlilik süresi onay SMS inin gelmesinin ardından başlar.
İletişim Pass Paketi her ay otomatik olarak yenilenir ve paketin ücreti abonelerin faturasına
yansır. Paket yenilendikten sonra abonelere bilgi SMS’i gönderilir.
Paketi satın alan kullanıcıların 3G ve 4,5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı
sürece 3G ve 4,5 G servisi kapatılmaz.
Vodafone, tarifelerindeki her yöne internet kotasının 5 katından fazla İletişim Pass Paketi
paketinden kullanım yapan aboneler için ticari inceleme yapma hakkına sahiptir.
İletişim Pass Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz.
Abonelerin, kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya
FCT (sabit terminal) veya şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin
verilemez.
Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen
abonelerin hattını kapatma hakkına sahiptir.
Pakete giriş anlık olup, iptal talebi alındıktan sonra çıkışlar dönem sonu itibariyle gercekleşir.
Abone dönem sonuna kadar haklarını kullanabilir.
İletişim Pass Paketi sadece yurt içi kullanımlarda geçerlidir. Her Şey Dahil Pasaport
kapsamında yurt dışında kullanımlarda geçerli değildir.
Paketten, abonelerin cihazı 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında
faydalanılabilir. Aynı şekilde abonelerin cihazı 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında,
desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında faydalanılabilir. Vodafone 4,5G/3G
kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Paketi kullanabilmek için abonelerin telefonundaki internet ayarlarının yapılmış olması
gerekmektedir.
VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri kullanılamaz.
İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca
ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışında kullanılan veri
GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
WhatsApp ve Facebook Messenger’daki mesajlaşma ve dosya, konum, fotograf, video gibi
paylaşımlar İletişim Pass paketi dahilindedir. Sesli Arama ve Görüntülü Arama hizmetleri için
yapılan internet kullanımı tarife kotasından düşecektir.
Vodafone Call+’da uygulama üzerinden yapılan HD görüntülü konuşma, arama ve mesajlaşma
esnasındaki dosya, konum, fotoğraf, video paylaşımları, Beni Takip Et ve Görüntülü Grup
Sohbeti özellikleri, İletisim Pass dahilindedir.

Müzik Pass Paketi
•
•

Müzik Pass Paketi, Vodafone’un müzik içerik sağlayıcılarıyla yaptığı anlaşmalara göre
oluşturulan, içeriğini ve ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu pakettir.
Müzik Pass Paketi Spotify, Fenomen+, Power App ve Karnaval uygulamaları kapsamında
tarifenin internet kotasından düşmeden kullanım yapılabilmesini sağlar. Bu uygulamalar
dışındaki müzik içerik sağlayıcılarından yapılan internet kullanımı tarife kotasından
düşecektir.
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Müzik Pass Paketi Red Business tarifelerindeki aboneler için KDV dahil aylık 6 TL’dir, diğer
bütün kurumsal faturalı aboneler için KDV dahil aylık 9 TL’dir.
Paketin geçerlilik süresi onay SMS inin gelmesinin ardından başlar.
Müzik Pass Paketi eti her ay otomatik olarak yenilenir ve paketin ücreti abonelerin faturasına
yansır. Paket yenilendikten sonra abonelere bilgi SMS’i gönderilir.
Müzik Pass Paketine girişte paket dahilinde sağlanan internet tam olarak yüklenir ve
abonenin faturasına, faturaya kalan gün sayısına oranlanarak yansır.
Müzik Pass Paketinde Power App, Fenomen+, Karnaval ve Spotify mobil uygulamaları ve bu
radyo gruplarının web sitelerinde sunulan içerikler kapsama dahildir. Mobil uygulama ve
internet sitelerinde sunulan televizyon kanalları (örneğin Power TV, Power Türk TV) ise radyo
yayını değil televizyon yayını olduğu için bu içerikler Müzik Pass Paketi kapsamında değildir.
Paketi satın alan kullanıcıların 3G ve 4,5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı
sürece 3G ve 4,5 G servisi kapatılmaz.
Vodafone, tarifelerindeki her yöne internet kotasının 5 katından fazla Müzik Pass Paketinden
kullanım yapan aboneler için ticari inceleme yapma hakkına sahiptir.
Müzik Pass Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz.
Abonelerin, kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya
FCT (sabit terminal) veya şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin
verilemez.
Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen
abonelerin hattını kapatma hakkına sahiptir.
Pakete giriş anlık olup, iptal talebi alındıktan sonra cıkışlar dönem sonu itibariyle gercekleşir.
Abone dönem sonuna kadar haklarını kullanabilir.
Müzik Pass Paketi yurt içi kullanımlarda geçerlidir. Her Şey Dahil Pasaport kapsamında yurt
dışında kullanımlarda geçerli değildir.
Paketten, abonelerin cihazı 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında
faydalanılabilir. Aynı şekilde abonelerin cihazı 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında,
desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında faydalanılabilir. Vodafone 4,5G/3G
kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Paketi kullanabilmek için abonelerin telefonundaki internet ayarlarının yapılmış olması
gerekmektedir.
VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri kullanılamaz.
İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca
ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışında kullanılan veri
GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
Spotify Premium faydası dahil değildir. Power App için Müzik Pass radyo yayınları için geçerli
olup mobil uygulama ve internet sitelerinde sunulan televizyon kanalları için (örneğin Power
TV, Power Türk TV) tarifenin her yöne internetinden ücretlendirilir.

Sosyal Pass Paketi
•
•

•
•

Sosyal Pass Paketi, Vodafone’un sosyal medya içerik sağlayıcılarıyla yaptığı anlaşmalara göre
oluşturulan, içeriğini ve ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu pakettir.
Sosyal Pass Paketi Facebook, Twitter ve Instagram uygulamaları kapsamında tarifenin
internet kotasından düşmeden kullanım yapılabilmesini sağlar. Bu uygulamalar dışındaki
sosyal medya içerik sağlayıcılarından yapılan internet kullanımı tarife kotasından düşecektir.
Sosyal Pass Paketi tüm faturalı kurumsal aboneler için KDV dahil aylık 18 TL’dir.
Paketin geçerlilik süresi onay SMSinin gelmesinin ardından başlar.
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Sosyal Pass Paketi her ay otomatik olarak yenilenir ve paketin ücreti abonelerin faturasına
yansır. Paket yenilendikten sonra abonelere bilgi SMS’i gönderilir.
Sosyal Pass Paketine girişte paket dahilinde sağlanan internet tam olarak yüklenir ve
abonenin faturasına, faturaya kalan gün sayısına oranlanarak yansır.
Sosyal Pass Paketinde Facebook, Instagram ve Twitter mobil uygulamaları ve bu sosyal
medya kanallarının web sitelerinde sunulan video içerikleri kapsama dahildir. Bu kanalların
mobil uygulama ve internet sitelerinden farklı bir kanala yönlendirilen video içerikleri Sosyal
Pass Paketi kapsamında değildir.
Paketi satın alan kullanıcıların 3G ve 4,5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı
sürece 3G ve 4,5 G servisi kapatılmaz.
Vodafone, tarifelerindeki her yöne internet kotasının 5 katından fazla Sosyal Pass Paketinden
kullanım yapan aboneler için ticari inceleme yapma hakkına sahiptir.
Sosyal Pass Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz.
Abonelerin, kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya
FCT (sabit terminal) veya şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin
verilemez.
Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen
abonelerin hattını kapatma hakkına sahiptir.
Pakete giriş anlık olup, iptal talebi alındıktan sonra cıkışlar dönem sonu itibariyle gercekleşir.
Abone dönem sonuna kadar haklarını kullanabilir.
Sosyal Pass Paketi yurt içi kullanımlarda geçerlidir. Her Şey Dahil Pasaport kapsamında yurt
dışında kullanımlarda geçerli değildir.
Paketten, abonelerin cihazı 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında
faydalanılabilir. Aynı şekilde abonelerin cihazı 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında,
desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında faydalanılabilir. Vodafone 4,5G/3G
kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir
Paketi kullanabilmek için abonelerin telefonundaki internet ayarlarının yapılmış olması
gerekmektedir.
VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri kullanılamaz.
İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca
ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışında kullanılan veri
GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

Video Pass Paketi
•
•

•
•
•
•
•

Video Pass Paketi, Vodafone’un video içerik sağlayıcılarıyla yaptığı anlaşmalara göre
oluşturulan, içeriğini ve ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu pakettir.
Video Pass Paketi Youtube ve izlesene uygulamaları kapsamında tarifenin internet kotasından
düşmeden kullanım yapılabilmesini sağlar. Bu uygulamalar dışındaki video içerik
sağlayıcılarından yapılan internet kullanımı tarife kotasından düşecektir.
Video Pass Paketi tüm faturalı kurumsal aboneler için KDV dahil aylık 25 TL’dir.
Paketin geçerlilik süresi onay SMSinin gelmesinin ardından başlar.
Video Pass Paketi her ay otomatik olarak yenilenir ve paketin ücreti abonelerin faturasına
yansır. Paket yenilendikten sonra abonelere bilgi SMS’i gönderilir.
Video Pass Paketine girişte paket dahilinde sağlanan internet tam olarak yüklenir ve
abonenin faturasına, faturaya kalan gün sayısına oranlanarak yansır.
Video Pass Paketi dahilinde Youtube üzerinden yapılan video kullanımları DVD kalitesine
(480P+) optimize edilmiştir.
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Paketi satın alan kullanıcıların 3G ve 4,5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı
sürece 3G ve 4,5 G servisi kapatılmaz.
Vodafone, tarifelerindeki her yöne internet kotasının 5 katından fazla Video Pass Paketinden
kullanım yapan aboneler için ticari inceleme yapma hakkına sahiptir.
Video Pass Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz.
Abonelerin, kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya
FCT (sabit terminal) veya şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin
verilemez.
Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen
abonelerin hattını kapatma hakkına sahiptir.
Pakete giriş anlık olup, iptal talebi alındıktan sonra cıkışlar dönem sonu itibariyle gercekleşir.
Abone dönem sonuna kadar haklarını kullanabilir.
Video Pass Paketi yurt içi kullanımlarda geçerlidir.
Paketten, abonelerin cihazı 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında
faydalanılabilir. Aynı şekilde abonelerin cihazı 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında,
desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında faydalanılabilir. Vodafone 4,5G/3G
kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Paketi kullanabilmek için abonelerin telefonundaki internet ayarlarının yapılmış olması
gerekmektedir.
VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri kullanılamaz.
İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca
ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışında kullanılan veri
GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

E-mail Pass Paketi
•
•

•

•
•
•
•
•

E-mail Pass Paketi, Vodafone’un e-mail servis sağlayıcılarıyla yaptığı anlaşmalara göre
oluşturulan, içeriğini ve ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu pakettir.
E-mail Pass Paketi kapsamında; mobil cihazda kurulan mail istemci uygulaması ile erişim
sağlandığında ve standart protokol ve portlar kullanıldığında alınan ve gönderilen
(download+upload edilen) veri tarife paket limitinden düşmez. Standart protokol ve portlar:
SMTP, POP3, IMAP4
Internet tarayıcısı ve ek uygulamalar üzerinden erişilen mail ile alınan ve gönderilen veri Email Pass paketi kapsamında değildir.Internet tarayıcısı ve ek uygulamalar üzerinden erişilen
mail ile alınan ve gönderilen veri paket kapsamında değildir. Tarifenin internet kotasından
düşecektir.
E-mail Pass Paketi Red Business tarifelerindeki aboneler için KDV dahil aylık 6 TL’dir, diğer
bütün kurumsal faturalı aboneler için KDV dahil aylık 9 TL’dir.
Paketin geçerlilik süresi onay SMS inin gelmesinin ardından başlar.
E-mail Pass Paketi her ay otomatik olarak yenilenir ve paketin ücreti abonelerin faturasına
yansır. Paket yenilendikten sonra abonelere bilgi SMS’i gönderilir.
E-mail Pass Paketine girişte paket dahilinde sağlanan internet tam olarak yüklenir ve
abonenin faturasına, faturaya kalan gün sayısına oranlanarak yansır.
E-mail Pass Paketinde mobil cihazda kurulan mail istemci app ile erişim sağlandığında ve
standart protokol ve portlar kullanıldığında alınan ve gönderilen (download+upload edilen)
veri paket limitinizden düşmez. Internet tarayıcısı ve ek uygulamalar üzerinden erişilen mail
ile alınan ve gönderilen veri E-mail Pass paketi kapsamında değildir. Tarifenin internet
kotasından düşecektir.

•
•
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•
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Paketi satın alan kullanıcıların 3G ve 4,5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı
sürece 3G ve 4,5 G servisi kapatılmaz.
Vodafone, tarifelerindeki her yöne internet kotasının 5 katından fazla E-mail Pass paketinden
kullanım yapan aboneler için ticari inceleme yapma hakkına sahiptir.
E-mail Pass Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz.
Abonelerin, kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya
FCT (sabit terminal) veya şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin
verilemez.
Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen
abonelerin hattını kapatma hakkına sahiptir.
Pakete giriş anlık olup, iptal talebi alındıktan sonra cıkışlar dönem sonu itibariyle gercekleşir.
Abone dönem sonuna kadar haklarını kullanabilir.
E-mail Pass Paketi yurt içi kullanımlarda geçerlidir. Her Şey Dahil Pasaport kapsamında yurt
dışında kullanımlarda geçerli değildir.
Paketten, abonelerin cihazı 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında
faydalanılabilir. Aynı şekilde abonelerin cihazı 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında,
desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında faydalanılabilir. Vodafone 4,5G/3G
kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Paketi kullanabilmek için abonelerin telefonundaki internet ve e-mail ayarlarının yapılmış
olması gerekmektedir.
VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri kullanılamaz.
İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca
ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışında kullanılan veri
GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

Navigasyon Pass Paketi
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Navigasyon Pass Paketi, Vodafone’un navigasyon servis sağlayıcılarıyla yaptığı anlaşmalara
göre oluşturulan, içeriğini ve ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu pakettir.
Navigasyon Pass Paketi kapsamında; Yandex navigasyon uygulaması kapsamında tarifenin
internet kotasından düşmeden kullanım yapılabilmesini sağlar. Bu uygulama dışındaki
navigasyon ve harita içerik sağlayıcılarından yapılan internet kullanımı tarife kotasından
düşecektir.
Navigasyon Pass Paketi Red Business tarifelerindeki aboneler için KDV dahil aylık 6 TL’dir,
diğer bütün kurumsal faturalı aboneler için KDV dahil aylık 9 TL’dir.
Paketin geçerlilik süresi onay SMS inin gelmesinin ardından başlar.
Navigasyon Pass Paketi her ay otomatik olarak yenilenir ve paketin ücreti abonelerin
faturasına yansır. Paket yenilendikten sonra abonelere bilgi SMS’i gönderilir.
Navigasyon Pass Paketine girişte paket dahilinde sağlanan internet tam olarak yüklenir ve
abonenin faturasına, faturaya kalan gün sayısına oranlanarak yansır.
Paketi satın alan kullanıcıların 3G ve 4,5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı
sürece 3G ve 4,5 G servisi kapatılmaz.
Vodafone, tarifelerindeki her yöne internet kotasının 5 katından fazla Navigasyon Pass
Paketinden kullanım yapan aboneler için ticari inceleme yapma hakkına sahiptir.
Navigasyon Pass Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering)
yapamaz. Abonelerin, kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak
kullanmalarına veya FCT (sabit terminal) veya şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı
olarak kullanımına izin verilemez.

•
•
•
•

•
•

Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen
abonelerin hattını kapatma hakkına sahiptir.
Pakete giriş anlık olup, iptal talebi alındıktan sonra cıkışlar dönem sonu itibariyle gercekleşir.
Abone dönem sonuna kadar haklarını kullanabilir.
Navigasyon Pass Paketi yurt içi kullanımlarda geçerlidir. Her Şey Dahil Pasaport kapsamında
yurt dışında kullanımlarda geçerli değildir.
Paketten, abonelerin cihazı 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında
faydalanılabilir. Aynı şekilde abonelerin cihazı 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında,
desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında faydalanılabilir. Vodafone 4,5G/3G
kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Paketi kullanabilmek için abonelerin telefonundaki internet ayarlarının yapılmış olması
gerekmektedir.
VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri kullanılamaz.
İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca
ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışında kullanılan veri
GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

