Vodafone Tek Telefonlu Red Business %40 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından sunulan, “Red Business %40 İndirim
Kampanyası”ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no’ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi
imza tarihleri EK-2’de belirtilen hatlarımız için işbu 4 (dört) sayfadan ibaret olan Taahhütname’nin ön ve
arka yüzünde yer alan hükümleri ve bilgileri inceleyerek kendi koşullarımıza uygun bularak imzaladık. İşbu
Taahhütname (“Taahhütname”) ile;
1. Seçtiğimiz Kampanya kapsamında, Vodafone veya Vodafone Yetkili Satış Kanal(lar)ınca
tarafımıza önerilen ve duyurusu yapılan detayları EK-2’de belirtilen Faturalı hatlarımıza karşılık gelen
yine EK-2’de belirtilen ilgili Tarifeyi kendi seçimimiz doğrultusunda belirlediğimizi ve EK-2’de
belirtilen hatlarımızı işbu Taahhütnameyi, EK-1-‘de Taahhüt Başlangıç Tarihi belirtilmiş ise taahüt
başlangıç tarihinden itibaren, belirtilmedi ise, imzaladığımız tarihten itibaren 12 (on iki) ay
süresince süresince EK-2’de belirttiğimiz Tarifeye tabi olarak kullanacağımızı ve faturalarımızı
düzenli olarak ödeyeceğimizi,
2. Sadece ilgili Kampanya’da kaldığımız süre boyunca, Vodafone Tek Telefon Servisi’nden faydalanma
koşulu ile ilgili tarife bedeline işbu Taahhütname karşılığı 12 ay boyunca %40 indirim yansıtılacağını (verilen
indirim, taahhüt verilen tarifenin aylık sabit ücreti üzerinden uygulanır. Tarifenin aylık sabit ücreti kapsamı
dışındaki kullanımlar tarifenin kendi standart fiyatları üzerinden ücretlendirilir.) ancak taahhüt süremizin
sonunda ya da herhangi bir sebeple Kampanya kapsamı dışına çıkmamız durumunda ilgili hatlarımıza
uygulanan indirimin sonlandırılacağını bildiğimizi,
3. İşbu Taahhütname’ye tabi hatlarımız ile, bu Taahhütname’yi imzaladığımız tarih itibariyle işbu
Taahhütname süresince (on iki fatura dönemi) Vodafone tarafından internet sitesi vb. yollarla aksi
belirtilmedikçe başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımızı,
4. İmzaladığımız EK-2’de belirtilen Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli
olduğunu ve Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda bu Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi
hükümlerinin uygulanacağını,
5. Taahhütname kapsamında EK-2’de yer alan Faturalı hatlarımıza karşılık gelen yine EK-2’de
belirtilen ilgili Tarife’ye tabi olduğunu ve taahhüt süresi boyunca başka Tarife’ye geçiş
yapmayacağımızı,
6. Vodafone’un Taahhütname kapsamında seçilen Kampanya’nın koşullarında, ilgili Kampanya
kapsamındaki tarifelerin özelliklerinde, ücretlendirmelerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
belirlenmiş esaslara uygun olarak değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu,

Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
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7. İşbu Taahütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile tesis
edilen aboneliğimizin tarafımızdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki yükümlülüklerimizi
yerine getirmememiz nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya hatlarımızın iptal
edilmesi, dondurulması, kısıtlanması ve/veya hatlarımızı iptal etmemiz, dondurmamız, kısıtlamamız,
devretmemiz, ön ödemeli hatta çevirmemiz ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir
operatöre geçmemiz, tabi olduğumuz Kampanya tarifemizi ilgili Kampanya’da belirlenmiş usullere
aykırı olarak başka tarife ile değiştirmemiz durumunda taahhütlü olarak tarifelerden indirim
aldığımız süre boyunca tarafımıza uygulanmış indirimlerin toplamının Vodafone tarafından
tarafımıza gönderilecek ilk faturada ceza bedeli olarak yansıtılacağını ve işbu tutarı hiçbir zaman,
fesih ya da sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımızca
işbu Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle ödenmesi gereken
toplam tutarı aşmaması koşuluyla aynen ödeyeceğimizi,
8. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini, 12 (on iki) ay süreyle geçerli olacağını,
aşağıdaki adresimizin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini bildirmediğimiz takdirde bu adrese
yapılacak tebligatların bizzat tarafımıza yapılmış sayılacağını, aşağıda verdiğimiz abone tebligat adresi ile
Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura adresimizin aynı olduğunu, gayri kabili rücu
olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

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

Vodafone tarafından; iletişim bilgilerim kullanılarak tarafıma pazarlama amaçlı iletişim yapılmasını
kabul ediyor ve bu Onayımı her zaman 5203’eİPTAL yazarak gönderip iptal edebileceğimi ve
ONAY yazarak tekrar aktif hale getirebileceğimi biliyorum.
İzin kutucuğu

□
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Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
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Tüm kullanım ( ses, SMS, data), yer, cihaz, abonelik bilgilerim de dahil olmak üzere kişisel
verilerimin, aboneliğim süresince, katma değerli ve elektronik haberleşme hizmetlerinde
faydalanmak amacıyla Vodafone veya Vodafone’un yetkilendirdiği üçüncü partiler tarafından
işlenmesini kabul ediyor ve bu Onayımı her zaman 1000’e İPTAL yazarak gönderip iptal
edebileceğimi biliyorum.
İzin kutucuğu □

Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza

:
:
:
:
:
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:........../............/.............
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EK-1
Vodafone, aşağıda belirtilen tarifelerin özellikleri ve ücretlendirmeleri ile esaslarını ve detaylarını Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu onayına tabi olarak değiştirme hakkını saklı tutar.


Vodafone İş Ortağım Red Business %40 İndirim Kampanyası’ndan, Tek Telefon Servisi’nden
faydalanan İş Ortağım Red Business 3 Tarifesi, İş Ortağım Red Business 6 Tarifesi veya İş Ortağım
Red Business 9 Tarifesi için 12 ay taahhüt veren tüm kurumsal faturalı aboneler yararlanabilir.
Normal Paket Ücreti

12 Ay Kontratlı,(KDV
ÖİV Dahil)

(KDV ÖİV Dahil)

%40 İndirimli Paket
Ücreti

İndirim
Tutarı_Aylık

Red Business 3

110 TL

66,00 TL

44,00 TL

Red Business 6

132 TL

79,20 TL

52,80 TL

Red Business 9

158 TL

94,80 TL

63,20 TL

Aboneden yukarıdaki tabloda yer alan ücretlere ek olarak Vodafone Tel Telefon Servisi ücreti alınır.
Vodafone Telekomünikasyon AŞ tarafından faturalandırılanTek Telefon servisi aylık sabit ücreti,
servisten yararlanan mobil hat başına aylık 19,80 TL’dir. Bu fiyata KDV ve ÖİV dahildir. Ancak Red
Business 3, Red Business 6 ve Red Business 9 tarifesindeki abonelere özel 12 ay taahhüt karşılığında
+1 TL’dir.









İlgili tarifelerde bulunan abonelerin kampanya haklarından faydalanabilmesi için Vodafone Tek Telefon
servisinden faydalanması gerekmektedir. Abone kampanyaya giriş yaptıktan sonra Tek Telefon
servisini iptal eder ise; Red Business %40 İndirim Kampanyası’ndan da çıkmış sayılır ve kampanyaya
ait cayma bedeli uygulanır.
Vodafone Tek Telefon Servisi (“Tek Telefon”); sabit telefon cihazı ve kablolama gerekmeksizin,
abonelerin Vodafone Net İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne (“Vodafone Net”) kayıtlı kurumsal sabit
telefon numaralarına gelen aramaları Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi’ne (“Vodafone”)
kayıtlı kurumsal mobil hatları ile yanıtlayabilmelerini sağlayan Vodafone servisidir.
Tek Telefon servisi ile sabit telefon numarasına gelen aramaları karşılamak için mobil abonelerden
oluşan “Çağrı Yönlendirme Grupları” tanımlanabilir, arayanlara dinletmek ve menü vasıtasıyla ilgili
mobil aboneye yönlendirmek için “Otomatik Çağrı Karşılama” duyuruları kaydedilebilir ve aramaların
sıra ile yanıtlanabilmesini sağlayan “Çağrı Sıralandırma” özelliklerinden yararlanılabilir.
Tek Telefon servisi, tanımlamaları iptal edilmediği sürece her ay otomatik olarak yenilenmektedir.
Servis tanımlaması öncesinde, abonelerin sabit telefon numaraları ve bu numaralara gelecek olan
aramaları yanıtlayacakları mobil hat konfigürasyon bilgileri kendilerinden Tek Telefon Servis Talep
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Formu (“Talep Formu”) vasıtasıyla alınmaktadır. Servis tanımlaması sonrasında Talep Formu’nda
belirtilen Çağrı Yönlendirme Grubu konfigürasyonu otomatik olarak devreye girmektedir.
Servis tanımlaması sırasında “Tek Telefon Servisi Talep Bilgi Formu’nda” abone tarafından yazılı
olarak beyan edilen firma ismi, vergi numarası, kullanıcı sabit ve mobil telefon numaraları abonenin izni
dahilinde Vodafone Net ile paylaşılmaktadır.
Servis tanımlama işlemleri sonrasında abonelerin Talep Formu’nda belirttikleri servis yöneticisi mobil
numarasına, müşteriye özel yönetici kullanıcı adı ve şifresi SMS ile gönderilmektedir. Servis yöneticisi,
www.tektelefon.vodafone.com.tr web adresinde bulunan Tek Telefon kullanıcı portalı vasıtasıyla tüm
yönetimsel ve sistemsel işlemlere ek olarak kullanıcı tanımlamaları ve kullanıcıların Servis’i
kullanabilmesi için gerekli her türlü işlemden sorumlu tek yetkilidir. Servis yetkilileri şifrelerini Portal
üzerinden veya Müşteri Hizmetleri vasıtasıyla tekrar oluşturabileceklerdir.
%40 İndirim kampanyası başka bir aboneye devredilemez. %40 indirim 12 fatura dönemi boyunca
uygulanır, 13. dönem standart ücretlendirme geçerlidir.
Abone, Red Business 3, Red Business 6 ve Red Business 9 tarifelerine gecisle birlikte yurtiçi 4.5G
servisinin kullanima acilmasina onay vermis olmaktadır. Abone, BTK yetkilendirmesi sonucunda
Vodafone Telekomünikasyon AŞ tarafından 4.5G hizmetinin sunulmaya baslayacagi tarih itibariyle,
herhangi bir ek işlem yapmadan yurtiçinde 4.5G servisini kullanmaya başlayacaktır. Abone isterse
servisten çıkış sağlayabilecektir. Servise girişte ve çıkışta aboneye ilgili sms bilgilendirmeleri
yapılmaktadır.
Bir GSM numarası sadece bir kere kampanyadan yararlanabilecektir.
Aynı kurumsal müşteri numarasına bağlı en fazla 50 adet GSM kampanyadan faydalanabilir.
Kampanya kapsamında belirtilen tarifelere giriş koşulları tarifelere bağlı olup, kurumsal tarifelerle ilgili
esaslar ve detaylar www.vodafone.com.tr/Is-Ortagim/ adresinde belirtilmektedir.
Bu kampanya, mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte
kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkması
gerekmektedir.
Kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin Vodafone'un Kurumsal Güvenlik birimi tarafından
belirlenen kara / gri listede, kredi kartı kara listede, cep aran kara listede yer almaması ve MERNIS
sorgusunun başarılı yapılabiliyor olması ve hatlarının aktif statüde olması gerekmektedir.
Abone taahhüt verdiği 12 aydan önce; hattını iptal ettirir, kapatır, devreder, diğer operatöre taşır,
faturasız bir tarifeye geçer, kampanya kapsamında izin verilen tarife değişiklikleri dışında başka bir
tarifeye geçer veya kampanyaya giriş koşulunu sağlamaz hale gelir ise (örn. Vodafone Tek Telefon
servisi iptali) kampanyadan çıkmış sayılır. Bu durumlarda, kampanya kapsamında kampanyada kaldığı
süre boyunca verilmiş olan indirim miktarlarını, fesih ya da sona erme tarihinden taahhütname süresi
sonuna kadar olan dönem için ödenmesi gereken toplam tutarı aşmaması koşuluyla Vodafone'a geri
ödemekle yükümlüdür.
Güncel ve detaylı kampanya bilgilerine vodafone.com.tr’den erişilebilir.

Taahhüt Başlangıç Tarihi: ..../...../...................
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EK-2 Kampanya’dan Yararlanacak Olan GSM Hatları Listesi
Hat Sayısı:...................................
Sıra

GSM No

Tarife Adı

Sıra

No

No

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50
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