VODAFONE AKILLI TELEFONLARDA BAHAR İNDİRİMİ
BLACKBERRY 9900 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen “Vodafone Akıllı
Telefonlarda Bahar İndirimi - BlackBerry 9900 Cihaz Kampanyası”ndan (“Kampanya”) yararlanmak
istemem sebebiyle ......./......./........ tarihli, [
] numaralı GSM hattı için
imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile işbu ... (....) sayfadan ibaret olan Taahhütname’nin
ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri, bilgileri inceleyerek kendi koşullarıma uygun bularak
imzaladım. İşbu Taahhütname ile;
1. Kampanya kapsamında Vodafone veya yetkili Vodafone satış kanal(lar)ınca tarafıma önerilen ve
duyurusu yapılan Kampanya seçeneklerinden ....... (.........) tutarlı Kampanya seçeneği ile ....... (.........)
model BlackBerry cihazını (“Cihaz”) kendi seçimim doğrultusunda belirlediğimi ve yukarıda belirtilen
hattımı BIS Servisi ve kendi seçimim doğrultusunda belirleyeceğim Vodafone Bireysel/Kurumsal
faturalı ses tarifesi ile birlikte, işbu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle en az 24 (yirmi
dört) ay süresince kullanacağımı,
2. İşbu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle Kampanya’ya katıldığım hattım için 24 (yirmi dört)
ay boyunca her ay için en az seçmiş olduğum paket tutarında ödeme yapacağımı,
3. Kendi seçmiş olduğum Kampanya paket tutarının BIS Lisans ücretini içerdiğini, BIS Lisans ücreti
haricinde ürettiğim dakika (konuşma), SMS ve BlackBerry APN’i haricinde ürettiğim data kullanım
ücretlerinin de ayrıca aylık faturalarıma yansıyacağını,
4. 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 (Cihaz Taksit Bedeli) adı
altında tarafıma kesilecek faturalara yansıtılacağını bildiğimi,
5. Kampanya kapsamında yeni
BIS Lisans kullanıcısı bir abone olmam durumunda
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 seçmiş
olduğum aylık Kampanya paket ücretinin (aylık cihaz taksit bedeli hariç olmak üzere) bu süreye
oranlanarak hesaplanacağını ve fatura edileceğini, bu süreyi takip eden kalan her bir fatura
dönemlerimde faturalarıma aylık Kampanya paket ücretimin aynen yansıtılacağını, halihazırda
BIS lisans kullanıcısı olmam durumunda ise Kampanya’ya girişimin mevcuttaki BIS lisansımın
sonlandırılarak gerçekleşeceğini;
6. Duyurulan Kampanya koşulları kapsamında seçmiş olduğum paket tutarını peşin olarak veya kredi
kartı ile ödeyebileceğimi;
7. Kredi kartı yolu ile ödemem halinde seçmiş olduğum Kampanya paket tutarının ilk 12 aylık ücretini
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Kampanya duyuruları kapsamında Vodafone tarafından internet vb mecralarda duyurulan banka(lar)ın
tarafıma ait kredi kartıyla 12 (oniki) aylık eşit taksitler halinde ödemeyi ve bu tutarların 12 (oniki) ay
boyunca banka ekstreme yansıtılacağını, kalan Taahhütname süresince ödemem gereken aylık ücretleri
ise peşin olarak ödeyeceğimi ve bu bedellerin 12. ayı takip eden kalan fatura dönemlerimde Vodafone
tarafından aylık faturalarıma BIS lisans ücreti GPRS/Push e-mail çözümleri ve cihaz temlik tutarı ise
Tahsilatına Aracılık Edilen (cihaz taksit bedeli) adı altında yansıtılacağını,
8. Kredi kartı yolu ile yapmış olduğum işbu Kampanya taahhüdüme ilişkin aylık Kampanya paketi
ödemelerinin Vodafone tarafından gönderilecek olan ilgili aylık faturalarımda vergi vb masraflar dahil
olarak avans tutarı şeklinde belirtilmesini,
9. Duyurulan Kampanya koşulları kapsamında peşin ödeme seçeneğini seçmişsem yine ilgili paket
ücretimin Vodafone tarafından aylık faturalarıma aylık BIS lisans ücreti GPRS/Push e-mail çözümleri
ve cihaz temlik tutarının ise Tahsilatına Aracılık Edilen (cihaz taksit bedeli) adı altında yansıtılacağını,
10. Taahhütname sürem boyunca Kampanya kapsamında tabi olduğum BlackBerry Bıs lisans paketini
değiştirmeyeceğimi,
11. Seçmiş olduğum Kampanya paketi karşılığı gelen ücreti aşan görüşme tutarımın (ses, SMS ve
BlackBerry APN’i dışındaki data kullanımı dahil) Vodafone’un Kampanya duyurusunda belirtilen
şekilde ücretlendirileceğini ve Vodafone tarafından ayrıca aylık fatura tutarıma yansıtılacağını,
12. Aksini belirtmediğim sürece kampanya taahhüt sürem bitmiş olsa dahi,
kullanacağım BlackBerry BIS lisansı ücretini ödemeye devam edeceğimi, ancak
kampanyaya özel tarife paket avantajlarından yararlanamayacağımı;
13. İşbu Taahhütname süresince, Vodafone tarafından internet sitesi vb aracılığıyla işbu
Kampanya’dan yararlanamyacağı bilgisi verilen tarifeler hariç, dilediğim tarifeyi seçebileceğimi ve/veya
tarife değişikliği yapabileceğimi,
14 Vodafone tarafından kendi seçimim doğrultusunda tarafıma tahsis edilen 1 adet BlackBerry marka
............ model Cihaz’ın kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış ve/veya hasar görmemiş halde tam, kusursuz
ve hasarsız olarak tarafıma teslim edildiğini,
15. İşbu Taahhütname süresi boyunca Cihazım’ı sadece Vodafone GSM hattıyla kullanacağımı,
16. İşbu Taahhütname’yi imzalamakla, tarafıma tahsis edilen söz konusu Cihaz’la ilgili teknik
sorunlarda üretici ve/veya ithalatçı firma(lar)nın garanti şartlarının 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,
17. İşbu Taahhütname’ye tabi hattım ile, bu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle işbu
Taahhütname süresince başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımı,
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18. İmzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ve
işbu Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi Hükümlerinin
uygulanacağını,
19. Vodafone’un, tarife ve kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumunu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkına sahip
olduğunu bildiğimi,
20. 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 iptal edilmesi, dondurulması, kısıtlanması ve/veya hattımı iptal etmem, dondurmam,
kısıtlamam, devretmem, faturasız hatta çevirmem ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında
başka bir operatöre geçmem, BlackBerry servis aboneliğimi (Vodafone GPRS/Push e-mail
çözümleri durumunda) iptal ettirmem durumunda cezai şartın Cihaz’in taahhutname imza
edildigi tarihte Vodafone tarfindan belirlenen ve internet vb mecralarda duyurulan Kampanya’ya
ozel son kullanici fiyatindan (Ek1), işbu yukarıda belirtilen hallerin meydana geldiği tarihe kadar
cihaz taksit bedeli altında tarafımca yapılmış ödemelerin düşürülmesi suretiyle hesaplanacağını
ve bu bedeli odeyecegimi, yukarida belirtilen ihlal durumlarinda kredi karti ile odeme yapmis
oldugum ilk 12 ay içinde isem; Vodafone tarafından tarafıma gönderilecek ilk faturada ilk 12 aya
kadarki dönem için hesaplanan ceza tutarının avans tutarı olarak yansıtılacağını ve işbu
tutarların ilgili banka tarafından geri kalan Taahhütname sürem boyunca tarafımdan aynen
tahsil edilmeye devam edileceğini ve hesaplamaya dahil olan ancak 12. ayı takiben peşin ödenmesi
gerekli tutarın ise ayrıca toplam olarak ilk faturama cezai şart olarak yansıtılacağını ve işbu
tutarı tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğimi, peşin olarak ödeme yapmış olduğum dönemde isem;
Vodafone tarafından tarafıma gönderilecek ilk faturada cezai şart olarak aylık faturama
yansıtılacağını ve işbu tutarı tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğimi,
21. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini, 24 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 GSM Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura adresimin aynı olduğunu, gayri kabili
rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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Vodafone Akıllı Telefonlarda Bahar İndirimi – BlackBerry 9900 Cihaz kampanyası
kapsamında abonelerin seçebilecekleri paket bilgilerine internet (vodafone.com.tr) vb.
Mecralardan ulaşılabilir.
Tüm kampanya seçenekleri kapsamında aboneler BlackBerry APN üzerinden sınırsız data
kullanımına sahiptir.
Kampanya kapsamında sadece anlaşmalı bankaların kredi kartları geçerlidir; abone bu
bankalara ait kredi kartı olmaması durumunda kampanyadan yararlanamayacaktır.
Abonelerin 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 abonelerin kampanyaya girişleri dönem sonu
itibariyle olacaktır.
Abonelerin sms ve/veya ses kullanımları ve/veya bu paket haricinde eş zamanlı olarak
kullanabilecekleri mobil internet paketleri kullanımları faturada ayrıca ücretlendirilecektir.
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesi gereği; faturalarda belirtilen KDV
matrahı üzerinden %5 oranında Özel İletişim Vergisi tahakkuk ettirilerek Maliye
Bakanlığı'na ödenir.
İlgili kanun maddeleri gereğince; bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim
Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ruhsat ücreti aboneden alınır.
Hattın kullanımından doğan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kullanım ücreti abone
tarafından ödenecektir. Abonenin hattını kullanmaması veya kendi istegi ile tekrar
kullanmak üzere kapatması durumlarında tüm aylık bedeller abonenin faturasına yansıtılır.
Vodafone yayınladığı abonelik paketleri, kampanya paketleri ve avantajlarının geçerlilik
tarihlerinde ve / veya ücretlendirmelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Bir GSM numarası sadece bir kere kampanyadan yararlanabilecektir.
Bireysel müşteri numarasına bağlı en fazla 1 abonelik (GSM numarası) kampanyadan
yararlanabilir.
Kurumsal müşteri numarasına bağlı en fazla 50 abonelik (GSM numarası) kampanyadan
yararlanabilir.
Abonelerin herhangi bir bireysel veya kurumsal ses tarifesi seçme zorunluğu
bulunmaktadır.
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İşbu kampanya kapsamında aboneye Vodafone tarafından temin edilen BlackBerry marka
9900 model ürünü hiçbir şekilde iade edilerek başka bir ürünle değiştirilemez ve/veya
bedeli istenemez ve/veya daha yüksek bedelli indirim çeki talep edilemez.
Bu kampanyaya tabi abonenin Vodafone süper hızlı mobil internet hizmetinden
faydalanmak için 3G yazıp 3636 ya göndererek 3G aboneliğini başlatmış olması, 3G
uyumlu cep telefona sahip olması ve Vodafone 3G kapsaması içersinde olması
gerekmektedir. Vodafone 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik
gösterebilir. Ayrıntılar için Vodafone Cep Merkezlerini veya www.vodafone.com.tr.
adresini ziyaret edebilirsiniz.
Kampanyaya giriş sırasında mevcut BIS lisansı sonlandırılacaksa, abone sonlandırılan BIS
ücretini ve orantılı olarak yeni BIS ücretini ödemek durumundadır.
Aboneliğini 3G’ye açtırmayan aboneler mevcut data altyapısını (2G/edge) kullanacaklardır.
Kampanya kapsamında yer alan abonelerin yapacağı görüşmeler ve/veya gönderilecek
SMS’leri ve/veya paket üzeri data kullanımları, her bir GSM hattına tanımlanmış olan
kampanya seçeneğine ait bedel haricinde, ayrıca kampanyaya tabi hattın içinde bulunduğu
mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
Uluslararası aramalar, yurtdışında görüşme (roaming) ücretleri ve özel servis aramaları için
Vodafone Abonelik Paketleri ve Ücret Tarifeleri geçerli olup, ayrıca ücretlendirilecektir.
Vodafone usulüne uygun olarak kampanya koşullarında ve kampanya kapsamında yer alan
daha paketlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
İlgili kampanya seçeneği bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik
hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.
Kampanya kapsamına yer alan BlackBerry 9900 cihazının son kullanıcı fiyatı 1.627 TL’dir.
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