VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen “Vodafone Smart Tab 10
Kampanyası Gençlik Teklifi’nden” (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle ......./......./........ tarihli,
[.............................] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile işbu 4
(dört) sayfadan ibaret olan Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri, bilgileri inceleyerek
kendi koşullarıma uygun bularak imzaladım. İşbu Taahhütname ile;

1. İşbu Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) 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 aylık 100MB hediye internet kullanımı içeren ve
kampanya süresince aylık 30 (otuz) TL bedelli Vodafone Smart Tab 10 Tablet (Cihaz) ile birlikte
sunulan paketi seçtiğimi, işbu Taahhütname süresince bu pakete tabi olacağımı ve bu tutarı (ekli
tabloda belirtilen cihaz taksit bedeli dahil) Taahhütname süresi boyunca her ay düzenli olarak
ödeyeceğimi,
4. İşbu Kampanya kapsamında tarafıma 24 ay süresince Vodafone tarafından sunulan aylık
hediye 100MB data kullanımımım sonrasında Vodafone’un güncel standart data tarifesi
üzerinden ücretlendirileceğimi bildiğimi, ihtiyaç duymam halinde herhangi bir mobil
internet paketi satın alabileceğimi, satın aldığım mobil internet paketi ücret(ler)inin
Vodafone tarafından aylık faturalarıma yansıtılacağını ,
5. Kredi kartı yolu ile ödemem halinde seçmiş olduğum Kampanya seçeneği karşılığı gelen kredi kartı
için belirlenen bedelin Kampanya duyuruları kapsamında Vodafone tarafından internet vb
mecralarda duyurulan anlaşmalı banka(lar)ın tarafıma ya da benimle aynı soy ismine sahip
yakınıma ait kredi kartıyla ödemeyi,
6. Kredi kartı yolu ile yapmış olduğum işbu Kampanya seçeneğime ilişkin aylık kredi kartı
ödemelerinin Vodafone tarafından gönderilecek olan ilgili aylık faturalarımda vergi vb masraflar
dahil olarak avans tutarı şeklinde belirtilmesini, seçmiş olduğum ve 24 ay boyunca kullanmayı
taahhüt ettiğim faturalı internet paketi kullanım ücretinin Vodafone tarafından ayrıca aylık fatura
tutarıma yansıtılacağını bildiğimi,
7. İşbu Kampanya kapsamında seçmiş olduğum Kampanya paketi 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
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Hizmetler (Cihaz Taksit Bedeli) adı altında tarafıma kesilecek faturalara yansıtılacağını bildiğimi ve bu
tutarları ödeyeceğimi,
8. Taahhütname sürem boyunca her ay tarafıma hediye edilen aylık 100MB promosyonu iptal
edemeyeceğimi,
9. Vodafone’un, tarife ve Kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu
bildiğimi,
10. İşbu Taahhütname’yi imzalamakla, ..... (.....) adet Cihaz’ı kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış,
ve/veya hasar görmemiş halde teslim aldığımı; söz konusu cihazla ilgili teknik sorunlarda
Vodafone sorumluluğu yanında üretici, ithalatçı, distribütör firmanın garanti şartlarının da geçerli
olduğunu, cihazın kaybolması ve/veya çalınması hallerinin Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesini
ve/veya Taahhütnameyi feshetmek, Taahhütname hükümlerini ihlal etmek ve/veya GSM hattını
iptal etmek için haklı sebep teşkil etmeyeceğini ve Taahhütname hükümlerinin aynen devam
edeceğini,
11. İşbu Taahhütname süresi boyunca cihazımı sadece Vodafone GSM hattıyla kullanacağımı,
12. İşbu Taahhütname’ye tabi hattım ile, bu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle işbu
Taahhütname süresince başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımı,
13. 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, ön ödemeli hatta çevirmem ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında
başka bir operatöre geçmem, tabi olduğum mobil internet paketimi değiştirmem durumunda;
Taahhütname’ye aykırılık tarihine kadar birikmiş tüm fatura borçlarımın yanı sıra, hiçbir zaman,
fesih ya da sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımca
işbu Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle ödenmesi
gereken toplam tutarı aşmaması koşuluyla cezai şartın, cihazın taahhütname imza edildiği
tarihte Vodafone tarafından belirlenen ve internet vb mecralarda duyurulan Kampanyaya özel
Ek 1’de belirtilen son kullanıcı fiyatından işbu yukarıda belirtilen hallerin meydana geldiği
tarihe kadar cihaz taksit bedeli altında tarafımca yapılmış ödemelerin düşülmesi suretiyle
hesaplanacağını ve ayrıca bu tutara; işbu Taahhütname kapsamında bunun yanısıra aylık paket
ücreti üzerinden Vodafone tarafından yapılan Kampanyaya özel indirimlerin de ekleneceğini ve
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bu cezai bedeli hiçbir ihbara ve ihtara gerek kalmaksızın, derhal, nakden ve defaten Vodafone’a
ödeyeceğimi; yukarıda belirtilen ihlal durumlarında kredi kartı yolu ile ödeme yapmış olduğum
ilk 12 fatura dönemi içinde isem; Vodafone tarafından tarafıma gönderilecek ilk faturada ilk 12
fatura dönemi için hesaplanan ceza tutarı faturasına kalan avans tutarının da yansıtılarak ceza
faturamdan düşüleceğini ve ve hesaplamaya dahil olan kalan Kampanya taahhüt sürem için
peşin ödenmesi gerekli tutarın ise ayrıca toplam olarak yukarıda belirtilen aykırılık hallerini
takip eden ilk faturama cezai şart olarak yansıtılacağını ve işbu tutarı tam ve eksiksiz olarak
peşinen ödeyeceğimi, peşin olarak ödeme yapmakta olduğum kalan Taahhütname sürem
içinde isem; kalan taahhüt ettiğim toplam aylık taahhüt tutarları toplamının Vodafone
tarafından tarafıma gönderilecek ilk faturada cezai şart olarak aylık faturama yansıtılacağını ve
işbu tutarı tam ve eksiksiz olarak peşinen ödeyeceğimi ödeyeceğimi ancak bu cezai şart
tutarlarının hiçbir zaman, fesih ya da sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar
olan dönem için tarafımca işbu Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması
nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutarı aşmayacağını,
14. 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
 Vodafone Smart Tab 10 Gençlik Kampanyası kapsamında abonelerin seçebileceği paket ile ilgili
detaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Aylık Toplam Paket Cihaz/Ürün Taksit
Ücreti
Bedeli

Ürün

Vodafone SmartTab Tablet

30 TL

30 TL

Aylık Hediye
İnternet

100MB



Vodafone, tarife ve kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Kampanya kapsamında sadece Vodafone tarafından internet vb. mecralarda duyurulan anlaşmalı
bankaların kredi kartları geçerlidir; abone bu bankalara ait kredi kartı olmaması durumunda
kampanyadan yararlanamayacaktır.



Vodafone Süper Hızlı Mobil Internet hizmetinden faydalanmanız için 3G yazıp 3636'ya göndererek
3G aboneliğini başlatmış olmanız ve Vodafone 3G kapsaması içerisinde olmanız gerekmektedir.
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Vodafone 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için;
vodafone.com.tr.


Abonelerin sms ve/veya ses kullanımları ve/veya seçtikleri mobil internet paketi haricinde eş zamanlı
olarak kullanabilecekleri mobil internet paketleri kullanımları faturada ayrıca ücretlendirilecektir.



Abone kampanya kapsamında sunulan 100MB sonrasında stardart data tarifesi üzerinden
ücretlendirilir.



İlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.



İlgili fatura dönemi içerisinde kampanya kapsamında kullanılmayan kapasite bir sonraki aya
devretmez.



Bir GSM numarası sadece bir kere kampanyadan yararlanabilecektir. Bir abone bir GSM hattıyla
aynı anda sadece bir cihaz kampanyasından yararlanabilir. Başka bir Vodafone kampanyasından
yararlanabilmesi için ayrı bir GSM hattıyla kampanyaya dahil olması gerekmektedir.



Bireysel bir müşteri kampanyadan en fazla 1 kere; kurumsal bir müşteri kampanyadan en fazla 50
kere yararlanabilir.



Vodafone Smart Tab 10 Tablet modelinin Vodafone’a maliyeti 999 TL’dir (Fiyatlara KDV (%18)
dahildir).
İlgili fatura dönemi içerisinde kampanya kapsamında kullanılmayan kapasite bir sonraki aya
devretmez.
Bir GSM numarası sadece bir kere kampanyadan yararlanabilecektir. Bir abone bir GSM hattıyla
aynı anda sadece bir cihaz kampanyasından yararlanabilir. Başka bir Vodafone
kampanyasından yararlanabilmesi için ayrı bir GSM hattıyla kampanyaya dahil olması
gerekmektedir.
Bireysel bir müşteri kampanyadan en fazla 1 kere; kurumsal bir müşteri kampanyadan en fazla
50 kere yararlanabilir.
Vodafone Smart Tab 10 Tablet modelinin Vodafone’a maliyeti 999 TL’dir (Fiyatlara KDV (%18)
dahildir).
İlgili kanun maddeleri gereğince; bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi
(ÖİV), Telsiz Ruhsat Ücreti aboneden alınır. Hattın kullanımından doğan Telsiz Kullanım Ücreti
abone tarafından ödenecektir. Abonenin hattını kullanmaması veya kendi isteği ile tekrar
kullanmak üzere kapatması durumlarında tüm aylık bedeller abonenin faturasına yansıtılır.
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