Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen “Vodafone Yarına
Hazırlayan Cihazlar” Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle ......./......./........
tarihli, EK 2’de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile işbu 6
(alti) sayfadan ibaret olan Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri, bilgileri
inceleyerek kendi koşullarıma uygun bularak imzaladım. İşbu Taahhütname ile;
Vodafone Satış Kanal(lar)ınca tarafıma Kampanya duyurularında ve Ek-1’de belirtilen Vodafone
Faturalı...................................................................................................................ses tarifesini açılır
durumdaki...................................................model telefonumu teslim ederek, bu telefonun karşılğı
indirim tutarına denk gelen cihaz taksit bedelli seçenek ile tarafıma önerilen Huawei P8 Lite model
cihazı (“Cihaz 1”) kendi seçimim doğrultusunda belirlediğimi ve yukarıda belirtilen hattımı işbu
Taahhütnameyi imzaladığım tarihten itibaren en az 24 (yirmi dört) ay süresince kullanacağımı,
1. İşbu Kampanya kapsamında seçmiş olduğum Kampanya seçeneği doğrultusunda tarafıma
tahsis edilen Cihaz’a 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 (Cihaz Taksit Bedeli) adı altında tarafıma kesilecek faturalara
yansıtılacağını bildiğimi ve bu tutarları ödeyeceğimi,
2. Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibari ile işbu Kampanya’ya dahil olacağımı ve
seçmiş olduğum Kampanya seçeneği tutarının hesaplanmasında ilk ay için,
Taahhütname’yi imzaladığım tarihi takiben ilk fatura dönemime kadar olan sürenin göz
önünde bulundurulacağını ve aylık tarife ücretinin bu süreye oranlanarak
hesaplanacağını ve fatura edileceğini ancak seçmiş olduğum Kampanya seçeneği
kapsamında aylık Cihaz taksit bedelinin tamamının ilk fatura dönemime toplam tutar
olarak yansıtılacağını bu süreyi takip eden kalan her bir fatura dönemlerimde ise
faturalarıma aylık tarife ücretimin ve Cihaz taksit bedelinin tamamının aynen
yansıtılacağını;
3. Kampanya duyurularında belirtilen koşulları sağlamam halinde Kampanya seçeneği karşılığı
aylık tutarı (Cihaz taksit bedeli ve seçmiş olduğum tarife kullanım ücreti) aylık ve peşin olarak
Vodafone tarafından gönderilecek faturalar uyarınca ödeyebileceğimi
4. Duyurulan Kampanya koşulları kapsamında peşin ödeme seçeneğini seçmişsem yine ilgili
Kampanya seçeneği ücretimin Vodafone tarafından aylık faturalarıma aylık toplu süre ve
(Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler (Cihaz Taksit Bedeli) adı altında yansıtılacağını,
5. Sadece Kampanya’da kaldığım süre boyunca, Kampanya kapsamında seçtiğim tarife bedeline
Ek-1’de belirtilen tutarlarda aylık cihaz taksit bedeli ekleneceğini bildiğimi,
6. Vodafone tarafından kendi seçimim doğrultusunda tarafıma tahsis edilen ... (...) adet Cihaz’ın
kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış ve/veya hasar görmemiş halde tarafıma teslim edildiğini,
7. İşbu Taahhütname süresi boyunca Cihazım’ı sadece Vodafone GSM hattıyla kullanacağımı,
8. İşbu kampanya taahhüt süresinin son ayında, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt
süremin bitmesinin ardından hattıma tanımlı tarife paketimi değiştirmeyi talep etmemem
durumunda, Kampanya kapsamında hattıma tanımlı tarife üzerinden ücretlendirilmeye devam
edeceğimi ancak taahhüt süresi bitişini takip eden fatura dönemim itibariyle cihaz taksit
bedelinin faturama yansıtılmayacağını bildiğimi,

Firma Ünvanı

:

Firma Yetkili İmza
:
İmza Tarihi
: ........../............/.............
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9. Vodafone’un, tarife ve Kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkına sahip
olduğunu bildiğimi,
10. İşbu Taahhütname’yi imzalamakla, tarafıma tahsis edilen söz konusu Cihaz’la ilgili teknik
sorunlarda Vodafone sorumluluğu yanında üretici ve/veya ithalatçı firma(lar)nın garanti
şartlarının da geçerli olduğunu, Cihaz’ın kaybolması ve/veya çalınması hallerinin Vodafone Tip
Abonelik Sözleşmesi’ni ve/veya Taahhütname’yi sona erdirmek ve/veya GSM hattını iptal
etmek için haklı sebep teşkil etmeyeceğini ve Taahhütname hükümlerinin aynen devam
edeceğini,
11. İşbu Taahhütname’ye tabi hattım ile, bu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle işbu
Taahhütname süresince başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımı,
12. İşbu Taahütname geçerlilik süresi bitiminden önce, Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi
ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki
yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi
durumunda, cezai şartın; her bir Cihaz için işbu Taahhütname ile belirlenmiş Cihaz
fiyatından (........... - TL) işbu yukarıda belirtilen hallerin meydana geldiği tarihe kadar
Cihaz Taksit Bedeli adı altında tarafımca yapılmış ödemelerin düşülmesi suretiyle
hesaplanacak tutardan ibaret olacağını ve bu bedeli ödeyeceğimi,
13. Yukarıda belirtildiği üzere işbu Taahhütname’yi ihlal etmem halinde, tarafıma gönderilecek
ceza bedelini içerir faturaya ilaveten, aykırılık/iptal/fesih hallerinin gerçekleştiği ilgili fatura
dönemine ait Kampanya paketinin aylık toplam taahhüt tutarı ücretinin tamamını içerir
faturanın da Vodafone tarafından ceza faturasını takiben tarafıma ayrıca gönderileceğini ve bu
bedeli ödeyeceğimi,
14. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini, 24 (yirmi dört) 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 Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer
alan fatura adresimin aynı olduğunu, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Firma Ünvanı
:
Firma Tebligat Adresi :
Firma Yetkili İmza
:
İmza Tarihi
: ........../............/.............
Kurumsal Satış Kanalı Kod No:

Kurumsal Satış Kanalı Ünvanı
:
Kurumsal Satış Kanalı İmza Kaşe :

Faturalarımın posta ile değil, aşağıda belirttiğim e-mail adresime elektronik
ortamda
gönderilmesini talep ediyorum.
...........................................@..............................................................................................................
Faturalarımın posta yolu ile değil, SMS yolu ile mobil cep telefonuma gönderilmesini talep
ediyorum.
Abone Adı Soyadı:

Abone İmza:

Firma Ünvanı

Firma Yetkili İmza
:
İmza Tarihi
: ........../............/.............

:
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EK-1













Kampanya Adı

Cihaz Modeli

Taahhüt Süresi

Kampanya Süresince Aboneye
Yansıtılacak Ek Ücret

REP-30TL-KKSIZ-24
w/Red Tariff

Huawei P8Lite

24

30

Cihaz Taksit Bedeli Aboneye Kesilecek Cihaz Temlik Bedeli

30

720

İlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri tüm
hizmetlerde (ses, data, SMS vb) ayrıca ücretlendirilir. Belirtilen ücretlere tüm vergiler dahildir.
Bir GSM numarası sadece bir kere kampanyadan yararlanabilecektir. Bireysel müşteri
numarasına bağlı en fazla 2 abonelik, kurumsal bir müşteri numarasına bağlı en fazla 20
abonelik (GSM numarası) aynı anda kampanyadan yararlanabilir.
Kampanya kapsamında belirtilen tarifelere giriş koşulları tarifelere bağlı olup, bireysel
tarifelerle ilgili esaslar ve detaylar www.vodafone.com.tr adresinde, kurumsal tarifelerle ilgili
detaylar www.vodafoneisortagim.com sayfasında belirtilmektedir.
Yeni aboneliklerde ilk abonelik vergileri 12 eşit taksit halinde tahsil edilmektedir.
Tarife kapsamındaki yurtiçi kullanım hakkı bir fatura dönemi için geçerlidir. İlgili fatura dönemi
içinde kullanılmayan süreler bir sonraki aya devretmez.
Özel Servis numaralarına doğru yapılan aramalar ayrıca ücretlendirilir.
İçinde her yöne dakika olan tarifelerdeki her yöne dakikalarla yurtiçi yönlerin yanısıra,
yurtdışındaki belirtilen ülkeler ve Vodafone numaraları da aranabilmektedir. Abonelerin bu
avantajdan yararlanabilmesi amacıyla tarife girişinde uluslararası arama özelliği otomatik
olarak açılmaktadır. Abone bu hususu kabul eder. Tarifelerdeki her yöne aramaların
yurtdışında geçerli olduğu ülkeler www.vodafone.com.tr adresinde belirtilmiştir. Yurtdışı
mesajlarla özel servisler ayrıca ücretlendirilir.
Aboneler tercihine göre tarifeye anlık veya ileri tarihli olarak girebilir. Anlık olarak tarifeye giren
aboneler, mevcuttaki tarife ücretleri ile birlikte anlık giriş yapmış oldukları tarifenin kalan süreye
göre hesaplanarak oluşturulan tutarı da bulundukları fatura döneminde ödeyeceklerdir, tarifeye
ileri tarihli giren abonelerin geçiş yaptıkları tarife ücreti, ise bir sonraki fatura döneminde
yansıtılacaktır.
Vodafone, tarifelerin özellikleri ve ücretlendirmeleri ile Vodafone İş Ortağım Yarına Hazırlayan
Cihazlar Kampanyası esaslarını ve detaylarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
belirlenmiş esaslara uygun olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

Firma Ünvanı

:

Firma Yetkili İmza
:
İmza Tarihi
: ........../............/.............
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EK2

Firma Ünvanı

:

Firma Yetkili İmza
:
İmza Tarihi
: ........../............/.............
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