VO
ODAFON
NE YENİ CEP
C
KAMU KAMPA
ANYASI TAAHHÜT
T
TNAMESİİ
Vod
dafone Tele
ekomünika
asyon A.Ş..’ye,
Vod
dafone Te
elekomünikkasyon A.Ş. (kısaca
a Vodafon
ne) tarafın
ndan sunuulan “Yen
ni Cep Ka
amu
Kam
mpanyası”n
ndan (“Kampanya”) yararlanm
mak istemem sebebiy
yle ........... ..... numarralı hattım için
......../......./......... tarihli imzaladığı
i
m Vodafo
one Tip GSM
G
Abon
nelik Sözleeşmesi ile
e işbu ... (...)
say
yfadan iba
aret olan Taahhütna
T
ame’nin ön
n ve arka
a yüzünde
e yer alann hükümle
eri ve bilg
gileri
ince
eleyerek ke
endi koşulllarıma uygun bularakk imzaladım
m. İşbu Taahhütnamee ile;
1. Yukarıda
Y
belirtilen ................. nu
umaralı ha
attımı Taah
hhütname’’yi imzalad
dığım tarih
h itibariyle
e en
az taahhüt
t
sü
üresi (on iki
i fatura dönemi)
d
b
boyunca ku
ullanacağımı,
2. Taahhütna
T
ame’ye tab
bi hattım ile, Taahh
hütname’yi imzaladığ
ğım tarih itibariyle, Taahhütna
ame
süre
esince (o
on iki fattura dönemi) Vod
dafone tarafından internet ssitesi vb. yollarla aksi
belirtilmedikçe
e başka birr taahhütlü
ü Vodafone
e kampany
yasına katıllamayacağğımı,
şbu kampa
anyaya tab
bi hattım iç
çin imzalad
dığım Voda
afone Tip GSM
G
Abonnelik Sözle
eşmesi’nin tüm
3. İş
hük
kümlerinin aynen ge
eçerli oldu
uğunu ve Taahhütn
name ile düzenlenm
meyen tüm hususla
arda
Vod
dafone Tip GSM Abo
onelik Sözle
eşmesi hü kümlerinin uygulanac
cağını,
4. Taahhütna
T
amede belirtilen koş
şullara tam
m ve eksiksiz olarak uymam şartıyla, Taahhütna
ame
süre
esince VO
ODAFONE tarafından
n 12 fatura
a dönemim
m boyunca
a hatlarımı n tabi olduğu Yeni Cep
Kam
mu 1000 M
Maxi tarifesinin aylık paket
p
ücrettine 6TL (a
altı Türk Lirrası) indirim
m sağlanac
cağını,
5. Taahhütnam
T
me kapsam
mında yer alan hattım
mın kampa
anyanın ge
eçerli olduğğu Yeni Ce
ep Kamu 1000
1
Max
xi tarifesine
e tabi olduğunu ve ta
aahhüt süre
esi boyunc
ca başka bir tarifeye ggeçiş yapm
mayacağım
mı,
6.Vodafone’u
un işbu Kampanya
K
a koşullarrında ve/v
veya kamp
panyaya kkonu tariffede usullüne
uyg
gun olarak
k değişiklik yapma hakkı
h
oldu
uğunu,
7. İşbu Taahhütname
e geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafon
ne Tip GSM Abon
nelik
zleşmesi ile tesis
s edilen aboneliğ
ğimin tara
afımdan tek tarafflı olarak
k veya işbu
i
Söz
Taa
ahhütname
e’deki yü
ükümlülüklerimi yerrine getirrmemem nedeniylee Vodafon
ne tarafın
ndan
feshedilmesi ve/veya hattımın iptal edil mesi, don
ndurulmas
sı ve/veyaa hattımı iptal etm
mem,
don
ndurmam, devretm
mem, ön ödemeli hatta çe
evirmem ve/veya numara taşınabilirliği
kap
psamında başka birr operatörre geçmem
m, bu taa
ahhütname
eye tabi h
hattımı Yeni Cep Ka
amu
100
00 Maxi tarifesi dış
şında herrhangi birr tarifeye geçirmem veya kkampanya
adan çıkm
mam
halinde, ceza
ai şart ola
arak, işbu
u aykırılık tarihine kadar, Ka
ampanya’d
da kaldığıım her fattura
dön
nemi için 6 TL olm
mak üzerre hesapla
anacak olan
o
topla
am tutarın
n Vodafon
ne tarafın
ndan
tara
afıma gön
nderilecek
k ilk fatura
aya ceza bedeli ola
arak yans
sıtılacağın
nı ve işbu tutarı ay
ynen
öde
eyeceğimi,
8. İşbu
İ
Taahhütname’n
nin imza ta
arihi itibarrıyla yürürllüğe girece
eğini ve 112 (oniki) fatura dön
nemi
süre
eyle geçerli olacağını, aşağıd
daki adressimin tebligat adresi olduğunuu ve adre
es değişiklliğini
bildirmediğim takdirde bu adrese
e yapılaca
ak tebligatların bizza
at tarafımaa yapılmış
ş sayılacağ
ğını,
aşa
ağıda verdiğim Abone
e Tebligat Adresi
A
ile V
Vodafone GSM Abon
nelik Sözleeşmesi üze
erinde yer alan
fatu
ura adresim
min aynı old
duğunu, ga
ayri kabili rrücu olarak
k kabul, be
eyan ve taaahhüt ederrim.

Abo
one Adı, So
oyadı :
Abo
one Tebliga
at Adresi:
Cep Merkezi/KSK Unvan ı :
Cep Merkezi/KSK Kod Noo :
Abo
one Yetkili İmza

:

İmz
za Tarihi

:.........../............/.............

Cep Merkezi/KSK İmza vve Kaşe:

Vodafone T
Telekomüniikasyon A.Ş.

VO
ODAFON
NE YENİ CEP
C
KAMU KAMPA
ANYASI TAAHHÜT
T
TNAMESİİ
EK--1
Yen
ni Cep Kam
mu Kampa
anyası – Kampanya
K
a Bilgileri:
Kampanyya kapsam
mında: Fatu
uralı Yeni Cep Kam
mu 1000 Maxi
M
tarifeesindeki ab
boneler 12
2 ay
taah
hhüt vererrek kamp
panyaya katılmaları
k
karşılığında 12 fatura dönem
mi boyunc
ca aylık paket
ücre
etinde 6 TL
L indirimde
en yararlan
nacaklardırr.

Kampanyyaya dahil olan abo
onelerin izzleyen dö
önem içerisinde kam
mpanyadan
n çıkış, ta
arife
değ
ğişikliği, ha
at iptali, ha
at dondurm
ma, hat d evri, ön ödemeli
ö
ha
atta geçiş veya diğe
er operatörrlere
num
mara taşım
ma işlemle
eri gerçek
kleştiği durrumda aboneler kampanyadaan yararlanma hakla
arını
kay
ybedecekle
erdir. Bu durumlard
da abone
enin bir sonraki
s
fa
aturasına taahhüt cayma
c
be
edeli
yan
nsıtılacaktırr. Cayma bedeli
b
kampanya için
nde kalınan
n her fatura
a dönemi iççin 6 TL’dir.

Belirtilen ffiyatlara KD
DV (%18) ve ÖİV(%2
25) dahildir.

Kampanyya süresincce abonele
er Yeni Ce
ep Kamu 1000 Maxi tarifesinin mali ve sair koşulla
arına
tabiii olacaklarrdır ve bu koşullarda
k
olabilecekk değişikliklerden (örn
neğin pakeet ücreti de
eğişikliği, paket
aşım
m dakika ü
ücreti, pake
et dahilinde
eki dakikal ar, vb) etkileneceklerdir.

Bir GSM n
numarası sadece
s
1 kere
k
kampa
anyadan yararlanabi
y
lir.

Bir müşte
eri maksimu
um 5 hattı ile kampan
nyadan yararlanabilirr

Kampanyyaya katılım
m ve kampanyadan ççıkış anlık olacaktır.
o

Bu kampa
anya mevccut ve daha sonra pa
azara sunulacak taa
ahhütlü diğ er kampan
nyalarla (ccihaz
kam
mpanyaları, taahhütlü
ü ekstra dakika
d
kam
mpanyalarıı, vb) birlik
kte kullanıılamaz. Ta
aahhütlü diğer
d
kam
mpanyalara
a girmek issteyen müş
şterilerin bu
u kampany
yadan çıkış
ş işlemi geerçekleşece
ektir.

Vodafone
e kampanya
ayı istediği tarihte so
ona erdirme
e hakkını saklı
s
tutar.

Vodafone
e’un kamp
panya ve
e kampan
nyanın bağlı
b
bulu
unduğu taarife özelliklerinde ve
ücre
etlendirme
esinde Bilg
gi Teknolo
ojileri ve İlletişim Ku
urumu tara
afından beelirlenen usullere
u
uyygun
olarrak değişikklik yapma hakkı sakllıdır.

Güncel ve
e detaylı ka
ampanya bilgilerine
b
vvodafone.c
com.tr’den erişilebilir..


Abo
one Adı, So
oyadı :
Abo
one Tebliga
at Adresi:
Cep Merkezi/KSK Unvan ı :
Cep Merkezi/KSK Kod Noo :
Abo
one Yetkili İmza

:

İmz
za Tarihi

:.........../............/.............

Cep Merkezi/KSK İmza vve Kaşe:

Vodafone T
Telekomüniikasyon A.Ş.

