12 AY TAAHHÜT SÜRELİ FATURALI 5GB MOBİL INTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından yürütülen “12 Ay Taahhütlü Faturalı Mobil
Internet Kampanyası”ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle ........./........./.......... tarihli,
.............................................. numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile işbu
3 (üç) sayfadan ibaret olan Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri ve bilgileri inceleyerek
kendi koşullarıma uygun bularak imzaladım. İşbu Taahhütname ile;
1. İşbu Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren 12 (oniki) ay süreyle geçerli olacağını,
2. İmzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ve işbu
Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin
uygulanacağını,
3. İşbu Taahhütname süresi boyunca; kendi seçimim doğrultusunda Vodafone tarafından çeşitli mecralarda
duyurusu yapılan, Kampanya’ya özel 5 GB data kullanımlı ve Kampanya dahilinde indirimli mobil internet
paketini seçtiğimi, işbu Taahhütname süresince bu mobil internet paketine tabi olacağımı ve bu mobil internet
paketi dışında başka bir mobil internet paketine geçmeyeceğimi, mobil internet paketi ücretlerinin Vodafone
tarafından aylık faturalarıma yansıtılacağını ve bu tutarları Taahhütname süresi boyunca her ay düzenli olarak
ödeyeceğimi,
4. İşbu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibarıyla Kampanya’ya katıldığım hattım için taahhüt süresi
boyunca tabi olduğum tarifenin paket ücreti üzerinde Ek 1’de belirtildiği şekilde indirimden
faydalanacağımı ancak taahhüt süresinin bitimi ile bu hakkın ortadan kalkacağını tarifenin güncel
indirimsiz fiyatı üzerinden ücretlendirileceğimi bildiğimi,
5. Kampanya kapsamında yeni mobil internet kullanıcısı bir abone olmam durumunda Taahhütname’yi
imzaladığım tarih itibari ile işbu Kampanya’ya dahil olacağımı ve mobil internet kullanımımın hesaplanmasında
sadece ilk dönem için Taahhütname’yi imzaladığım tarihi takiben ilk fatura dönemime kadar olan sürenin göz
önünde bulundurulacağını ve seçmiş olduğum aylık mobil internet paket ücretinin de bu süreye oranlanarak
hesaplanacağını; halihazırda mobil internet paketi kullanıcısı olmam durumunda ise Kampanya’ya girişimin
ancak Taahhütname’yi imzaladığım tarihte içinde bulunduğum aylık fatura dönem sonu itibariyle
gerçekleşeceğinive bu dönemden başlayarak taahhüt süresi boyunca seçtiğim mobil internet tarifesinde yer
alan data miktarının tamamını kullanabileceğimi ve faturama aylık sabit ücretin tam olarak yansıtılacağını;
6. İşbu Taahhütname 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 ve/veya hattımın dondurulması, iptal edilmesi
ve/veya hattımı iptal etmem, dondurmam, devretmem, ön ödemeli hatta çevirmem, işbu Taahhütname
konusu seçmiş olduğum data kullanım paketine ilişkin faturalarımı ödememem ve/veya numara
taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmem durumunda; Taahhütname’ye aykırılık tarihine
kadar birikmiş tüm fatura borçlarımın yanı sıra, cezai şartın, işbu taahhütname kapsamında,
Kampanya’da kaldığım süre boyunca seçtiğim mobil internet paketinin aylık ücreti üzerinden
tarafıma Vodafone tarafından uygulanan Kampanya’ya özel indirimlerin toplanması suretiyle
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hesaplanacağını (Kampanya’da kaldığım ay başına 15 TL) ve bu toplam cezai bedeli hiçbir ihbara ve
ihtara gerek kalmaksızın, derhal, nakden ve defaten Vodafone’a ödeyeceğimi,
7. Vodafone’un işbu Kampanya koşullarında ve/veya kampanyaya konu tarifelerde,
ücretlendirmelerinde usulüne uygun olarak değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu,
8. İşbu Kampanya taahhüt süresinin son ayında, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt süremin
bitmesinin ardından hattıma tanımlı mobil internet paketlerini değiştirmeyi talep etmemem durumunda,
Kampanya kapsamında hattıma tanımlı Kampanya’ya özel mobil internet paketinin ilgili dönemde
www.vodafone.com.tr vb’de belirtilen fiyatı üzerinden ücretlendirileceğimi ve Kampanya’ya özel
avantajlarından yararlanamayacağımı bildiğimi,
9. 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.
Ek 1 Kampanya Esaslar:
Kampanya kapsamında 12 ay boyunca kampanya ya özel Aylık 5 GB Mobil İnternet data paketini kullanmayı taahhüt eden aboneler
taahhüt süresi boyunca 24 TL üzerinden ücretlendirilir. Kampanya fiyatlandırmasıyla ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Kampanya ya özel 5 GB Mobil İnternet (Vodemnet)Paketi - 39 TL
Kampanya süresince 5 GB Mobil İnternet (Vodemnet)Paketi İndirimli Fiyatı - 24 TL
Kontrat Süresi - 12 ay
12 Ay Taahhüt Süreli Faturalı 5 GB Mobil Internet Kampanyası esasları aşağıdaki şekildedir:
- İlgili kampanya bireysel faturalı aboneler için geçerlidir.
- İlgili hattında Kontratlı herhangi bir Vodafone kampanyası olan aboneler bu tekliften yararlanamaz.
- Abonenin tarife kapsamında kazandığı aylık veri kullanımı üçüncü şahıslara transfer edilemez.
- Vodemnet paketlerinde dönem içerisinde yapılan iptal işlemleri fatura kesim tarihinde gerçekleşir, abone iptal işlemi yaptığında fatura
kesim tarihine kadar hizmetten yararlanmaya devam edip servis ücretini öder.
- İlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.
- İlgili fatura dönemi içerisinde kampanya kullanılmayan kapasite bir sonraki aya devretmez.
- Seçilen paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışı kullanımlarda standart roaming tarifesi geçerli olur.
- Abonelerin sms ve/veya ses kullanımları ve/veya bu paket haricinde eş zamanlı olarak kullanabilecekleri diğer internet paket
kullanımları faturada ayrıca ücretlendirilecektir.
- Abonelerin pakete yeni abone olmaları durumunda kampanyaya giriş anlık olup, ilk girişlerde ücret ve kullanım kapasitesi ilk fatura
döneminin kalan gününe göre hesaplanıp"eşit olarak bölünmüş" kullanıma sunulur. Mevcut data paketi kullanıcılarının kampanyaya
girişleri ise dönem sonu itibariyle olacaktır.
-İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinizden düşer. Paket aşımında da yine alınan ve
gönderilen veri paket aşım ücreti üzerinden ücretlendirilir.
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'- Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip GSM 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, abonenin mevcut tarifesi dışında başka
bir data tarifesine geçmesi, GSM aboneliğine ilişkin faturalarını ödememesi ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir
operatöre geçmesi durumunda; Taahhütname'ye aykırılık tarihine kadar birikmiş tüm fatura borçlarının yanısıra, cezai şart tutarı
abonenin çıkacak ilk faturasına yansıtılacaktır.
- Cezai şart tutarı ; kampanyada kalınan süre boyunca, ay başına 15 TL olarak belirlenmiştir.
- Abone taahhüt süresinin son ayının en geç hesap kesim döneminde, taahhüt süresinin bitmesinin ardından hattına tanımlı paketini
değiştirmeyi talep etmediği durumda, taahhüt süresini takip eden dönemde kampanya kapsamında hattına tanımlanmış olan
paket/tarifenin mevcut indirimsiz (5GB lık paket için 39 TL)fiyatı üzerinden ücretlendirilir.
-Herhangi bir data aboneliği bulunmayan abonelerimiz, hali hazırda (2G) standart paket veya hesaplı internet paketi kullanan
abonelerimiz 3G aboneliklerini baslatmaları durumunda faydalanabileceklerdir. Aboneliğini 3G’ye açtırmayan aboneler mevcut data
altyapısını (2G/edge) kullanacaklardır.
- Aboneler bu tarifeyi 3G networkunde kullanmaları durumunda 7,2 Mbps ye kadar hız ile hizmet verilir.
-Aylık 5 GB Vodemnet Paketindeki hız için adil kullanım hakkı 6,2 GB'tır.
-Adil kullanım miktarına ulaşılması durumunda fatura dönemi sonuna kadar aboneler 128 kbps’ye kadar olan hız ile faydalanabilirler.
-Aylık paket aboneleri adil kullanım miktarını doldurduktan sonra Saatlik, Günlük veya Haftalık Vodemnet Paketlerinden birini satın
alarak kullanım hızını arttırma şansına sahiptirler. Saatlik, Günlük veya Haftalık Vodemnet Paket ücretleri maksimum ücrete dahil
değildir.
-Paketinizdeki adil kullanım hakkına eriştikten sonra hızınızı yükseltmek için yeni bir paket almanız gerekmektedir.Bu paketi kullanmaya
başlamadan önce internet bağlantısını keserek yeni bir bağlantı kurunuz.Hızınız , kurmuş olduğunuz yeni bağlantı ile birlikte devreye
girecektir.
-Sadece bu paketi kullanan aboneler ilgili fatura dönemi içinde yapacakları data kullanımlardan dolayı en fazla 100 TL ücret
ödeyebileceklerdir.
- Aylık verilen data kullanım miktarının aşılması durumunda her 10MB'lık kullanım için 50 Kuruş olarak ücretlendirilir.
-Faturalı aboneliklerde kullanılan ay ifadesi ile abonenin fatura dönemi kastedilmektedir.
-İlgili paket ile internet üzerinden ses iletişimi (VOIP) ve doğrudan dosya paylaşımı (P2P) programları vb. hizmetler kullanılamaz.
-Bireysel müşteri numarasına bağlı en fazla 1 abonelik (GSM numaraları) aynı anda kampanyadan yararlanabilir.
- Vodafone, tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
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