Akıl Almaz Akıllı Telefon Teklifleri Esasları Bireysel aboneler ve bireysel esnaf aboneler için
31.03.2019 tarihine kadar geçerlidir.
6/12 ay boyunca taahhüt veren aboneler tercih ettikleri cihaz kampanyadan faydalanabilecekler.
Sadece kontrat süresi boyunca ödenecek toplam cihaz taahhüt bedeli 3500 TL altında kalacak
cihazlar için 12 aylık taahhüt teklifleri geçerli olacaktır.
4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisidir ve uyumlu SIM kartlarla ve cihazlarla faydalanılabilir.
Vodafone, tarife/paket/kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde BTK tarafından belirlenen
usullere uygun olarak değişiklik yapabilir.
Kampanya kapsamında sunulan cihazlar için “Limit Puan” uygulaması bulunmaktadır: Limit Puan
Uygulaması kapsamında müşterilerin TCKN ile kayıtlı tüm hatlarındaki abonelik yaşı, kullanım ve
ödeme alışkanlıkları, fatura tutarları üzerinden değerlendirilerek ödeme tipine göre bir limit puan
belirlenir.
Müşterinin seçtiği cihaza sahip olması için müşteriye ait limit puanının, en az kampanya kapsamında
sunulan cihaz için belirlenmiş limit puan kadar olması gereklidir. Limit puanının kampanya
kapsamında seçtiği cihaz için yeterli olmaması halinde, abonenin Findex sorgulama verileri baz
alınarak yeniden hesaplanacak olan Vodafone Limit puanı, seçtiği cihaz için puan yeterli ise
kampanyadan faydalanabilir.
Abonelerin üzerinde ileri tarihli paket değişikliği varsa fakat aboneler kampanyaya bu ileri tarihli
paket ile giriş yapmak istiyorsa, aboneler ancak ileri tarihli paket değişiklikleri tamamlandıktan sonra
kampanyaya giriş yapabilirler.
Kampanyaya dahil olan abonelerin 4.5G servisi otomatik olarak açılacaktır.
Yeni bir cihaz kampanyasına girmek isteyen abone son 2 ay içerisinde kendi isteği ile herhangi bir
cihaz kampanyadan çıkış yapmış ise, çıkış yaptığı kampanyanın cezasını ödemeden yeni cihaz
kampanyasına giriş yapamayacaktır.
Hattın iptal edilmesi, dondurulması, kısıtlanması, kapatılması, devredilmesi, faturasız hatta
çevrilmesi, numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçilmesi, kampanyaya girişte
seçilen tarifeden daha az bedelli bir pakete geçilmesi ve/veya kampanyada geçerli tarifeler haricinde
bir pakete geçilmesi, durumunda aboneye Cayma Bedeli tutarı yansıtılacaktır.
Cayma Bedeli tutarı, cihazın taahhütname imza edildiği tarihte Vodafone tarafından belirlenen
kampanyaya özel son kullanıcı fiyatından, kampanyaya aykırı durumun meydana geldiği tarihe kadar
cihaz taahhüt bedeli altında yapılmış ödemelerin düşülmesi suretiyle, kurumun cezai şartlarla ilgili
kararına uygun olarak hesaplanacaktır.
Cayma Bedeli tutarı abonenin çıkacak ilk faturasına yansıtılacak ve aboneden tamamı tahsil
edilecektir.
Kampanya kapsamında belirtilen fiyatlar, aktif ve limit puanı yeten Vodafone aboneleri için geçerlidir.
Diğer aboneler numaralarını Vodafone’a taşımak suretiyle kampanyalardan faydalanabilirler.
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Vodafone, tarife ve kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkının saklı tutar.
Sadece bireysel cihaz kampanyaları için sağlanan Vodafone Digital Güvenlik Servisi cihaz
kampanyasıyla birlikte tanımlanır. Vodafone Digital Güvenlik servisi 2 ay boyunca ücretsiz olarak
sağlanır ve her ay tekrarlanır. Vodafone Digital Güvenlik servisi 2. ayın sonunda abone servisten
çıkmaz ise servis KDV dahil 3TL/ay olarak fiyatlandırılır. Abone istedigi zaman tüm kanallardan
Vodafone Digital Güvenlik servisinden çıkış yapabilir.
Vodafone Digital Güvenlik servisi kullanıcılarına aşağıdaki güvenlik hizmetlerini sunmaktadır :
o Anti virüs ve zararlı dosyalardan koruma o Zararlı web sitelerini engelleme
o Kategori bazlı olarak internet sitelerinin engellenmesi (Irkçılık, Şiddet, Savaş, Yetişkin vb. içerikler)
o İnternete kapalı zaman uygulaması sayesinde belirli zaman aralığında internet erişiminin
engellenmesi
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