1. Çiftçi Kampanyası'ndan kimler yararlanabilir?
Çiftçi Kampanyasından uygun Uyumlu tarifelerinden yararlanan ve Çiftçi olan abonelerimiz yararlanabilir.
Aboneler, 12 ay taahhüt vermeleri karşılığında tarife ücreti üzerinden iki adet 12 aylık dönem boyunca 10
TL indirim alırlar.Ek olarak kampanya içerisinde Çiftçi Sosyal Paketi: Facebook, Twitter ve Instagram'da
geçerli 1GB internet, Çiftçi Konuşma Paketi: 19:00 - 07:00 saatleri arasında geçerli Vodafone'lularla
2000DK konuşma paketi ve Çiftçi Haber paketi otomatik olarak verilir.

2. Kampanya katılımında Çiftçi olunduğunu gösteren gerekli belgeler
nelerdir?
-

Çiftçi Belgesi (adres gösterir belge yerine de geçerlidir)
Çiftçi Kayıt Sistemi Ekran Görüntüsü
Ziraat Odaları Çiftçi Belgesi
Tarım Kredi Kooparatifi üyelik belgesi veya personel kartı
DSYB (Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği) Üye Belgesi veya personel kartı
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Üyelik Belgesi
Süt Kooperatifi Üyelik Belgesi
Ziraat Mühendisleri Odası Kayıt Belgesi / Diploması / Bitirme Belgesi
Veteriner Hekimler Odası Kayıt Belgesi / Diploması / Bitirme Belgesi
Vodafone Çiftçi Referans Formu
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Su Ürünleri Kooperatif Üyelik Belgesi
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınmış olan Amatör Balıkçı Belgesi
Türkiye Grameen Mikro Kredi Başvuru Formu (Diploma, Bitirme Belgesi, personel kartı dışında
evrakların son 1 yıl çerisinde alınmış olması zorunludur)
Muhtarın yazılı, kaşeli, imzalı referans çiftçi belgesi. Örn: Cemalettin Öz, Denizli'nin Kale
İlçesinin Merkez köyünde ikamet eden, çiftçilik ile uğraşan bir vatandaştır.
Tarım arazisi tapusu
Traktör, tanker, römork ve diğer zirai araç ruhsatı
İl Ticaret Borsaları kaydı
Diğer Operatör Çiftçi hat kullanıcıları: ilgili geçiş yapan numaraya ait, ÇiftçiTarifelerinden birinde
olduğunu belirten telefon faturası

3. Kampanya kapsamında ek kazandığım faydalar nelerdir?
Çiftçi kampanyasına dahil olan müşteriler aşağıdkai paketleri ücretsiz olarak otomatik alırlar:
-

Çiftçi Sosyal Paketi: Facebook'da geçerli 1GB internet
Çiftçi Konuşma Paketi: 19:00 - 07:00 saatleri arasında geçerli Vodafone'lularla 2000DK konuşma
paketi
Çiftçi Haber Paketi

3. Kampanyaya nasıl katılabilirim?
Kampanyaya katılım için Vodafone Cep Merkezlerinde taahhütname imzalanmalıdır. Vodafone telesatış
kanalından sesli onay ile de kampanyaya katılım sağlanabilir. SMS göndererek kampanyaya katılmak
isterseniz KÇİFTÇİ yazıp 7000’e atabilirsiniz.

4. Kampanyada tarife kısıtlaması var mıdır?
Evet. Kampanyaya sadece belirtilen tarifeler ile katılım sağlanabilir. Çiftçi kampanyasına katılabilecek
tarifeler:

Devreden Uyumlu S Tarifesi: 31 TLye 2500 dakika Vodafone’lularla, 250 her yöne dakika, 250 her yöne
SMS ve 250 MB internet
Devreden Uyumlu 1 Tarifesi: 35 TLye 2000 dakika Vodafone’lularla, 200 her yöne dakika ve 1 GB
internet

Devreden Uyumlu 3 Tarifesi: 39 TLye 1000 her yöne dakika, 1000 her yöne SMS ve 3 GB internet
Devreden Uyumlu 5 Tarifesi: 49 TLye 1000 her yöne dakika, 1000 her yöne SMS ve 5 GB internet
Biriktiren Uyumlu 1 Tarifesi: 36 TLye 2000 dakika Vodafone’lularla, 200 her yöne dakika ve 1 GB
internet
Biriktiren Uyumlu 2 Tarifesi: 36 TLye 750 her yöne dakika, 1000 her yöne SMS ve 2 GB internet
Biriktiren Uyumlu 3 Tarifesi: 40 TLye 1000 her yöne dakika, 1000 her yöne SMS ve 3 GB internet
Biriktiren Uyumlu 5 Tarifesi: 50 TLye 1000 her yöne dakika, 1000 her yöne SMS ve 5 GB internet
Biriktiren Uyumlu 6 Tarifesi: 56 TLye 1000 her yöne dakika, 1000 her yöne SMS ve 6 GB internet
*Fiyatlar kontratsız fiyatlardır.

5. Ara ödemeden dolayı kısıtlanan hatlar kampanyadan faydalanabilir
mi?
Hayır.

6. Kampanyaya girişler ve çıkışlar anlık mıdır?
Evet, kampanyaya giriş ve çıkışlar anlık olur.

7. Kampanyadan faydalanmak için kurallar nelerdir?
Yolsuzluk departmanının kısıtlarına göre kampanyaya katılacak müşteriler:
1-Kara/gri listede yer almamalı
2-Ceparan black list'te yer almamalı
3-Postpaid Kontrolü olmalı
4-Statü aktif kontrolü olmalı
5- Bir çiftçi 1 hattı ile çiftçi kampanyasından yararlanabilir. 5 adet de çiftçi kampanyası için yakınlarına
referans verebilir. Dilerse ilgili 5 adet referans hakkını kendi üzerine alacağı çiftçi kampanyalı hatlar için
de kullanabilir.

8. Kampanya süresince tarifeler arası geçiş yapabilir miyim?
Belirtilen tarifeler dışında bir tarife değişikliği yapıldığında kampanya sona erer.

9. Kampanya 12 ay sonra sonlanır mı?
Eğer abone kampanyayı bitirmek için başvurursa veya kampanyanın uyumlu olmadığı başka bir tarifeye
geçmek isterse sonlanır. Eğer abone tarafından sonlandırılmazsa sabit fiyat ve içerik ile 12 ay daha devam
eder. 24. Ayda tamamen sonlanır

10. Kampanya hangi durumlarda sona erer?
Kampanyaya dahil olan müşterilerimiz, kampanyayı iptal ettiklerinde, tarifelerini değiştirdiklerinde,
hatlarını iptal ettirdiklerinde, devrettiklerinde, dondurduklarında, ön ödemeliye geçiş yaptıklarında,
numaralarını başka operatörlere taşıdıklarında kampanyadan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir.

11. Kampanyadan çıkış yapıldığında cayma bedeli yansır mı? Nasıl
hesaplanır?
Evet. Cayma bedeli olarak aboneye aşağıdaki iki değerden küçük olan yansıtılır.




Kampanyanın faydası (indirim miktarı)*yararlanılan ay sayısı
Kampanyalı tarife fiyatı*kalan ay

Cayma bedeli 12 aylık dönemler için ayrı ayrı hesaplanır. Kampanyanın ilk 12 ayı ve eğer abone
sonlandırmaz ise devam eden ikinci 12 ayı için bu bedel ayrı ayrı hesaplanır.
İlk 12 ayda çıkış yaptığı durumda kalan ayları belirlenirken ikinci 12 aylık dönem hesaba katılmaz.
Abonenin kampanyası ikinci 12 aylık dönemde devam ettiği durumda ilk 12 aylık dönemde kazanılan
faydalar için hiçbir cayma bedeli ödemez.
Not: Çiftçi Kampanyası için aylık 10 TL üzerinden BTK kuralları gözetilerek cayma bedeli hesaplanır.

12. Tarife değişikliği yapıp yeniden tarifeye geri dönüldüğünde bu
kampanyadan yararlanmaya devam edilir mi ?
Hayır.

13. Bu kampanya farklı bir kampanya ile bir arada kullanılabilir mi?
Hayır.

14. Kampanyadan yararlanabilecek abone sayısında bir kısıtlama var
mıdır?
Hayır.

15. Kampanya dahilinde gönderilecek SMS'ler nasıl
ücretlendirilecektir?
Ücretsizdir.

16. Kampanya bittikten sonra tarife değişecek mi?
Hayır.

17. Kampanya kapsamındaki aboneler tarife ve kampanyadaki fiyat
değişikliğinden etkilenirler mi?
Kampanya süreleri boyunca kampanya fiyatı değişmez. Eğer abone 12 ayın sonunda kampanyasını
sonlandırmaz ise bir 12 ay daha aynı fiyat ve içerikler ile yararlanmaya devam eder.
Bu dönemin sonunda kampanya sonlanır, abone tarifenin standart son fiyatı ve içeriği üzerinden kullanım
yapmaya devam eder.

18. Kampanya kapsamında kazanılan faydalar için;
Çiftçi Sosyal Paketi
- Pakette kullanılmayan internet bir sonraki döneme devreder mi?
Hayır.

- Paket her ay otomatik olarak tekrar eder mi?
Evet, kampanya süresince tekrar eder. Kampanya bittiğinde tekrar etmez.

- Paket kapsamındaki internet kotası dolduğunda internete nasıl bağlanabilirim?
Paketin kotası dolduğunda ya da Facebook & Twitter & Instagram dışında yapılan kullanımlar, tarifenizden
kalan haklarınız var ise tarifenizdeki haklardan, tarifenizdeki haklar bitmiş ve başka ek paketiniz yok ise
tarifenizin aşım ücretinden ücretlendirilirsiniz. Duran özellik sahibi veya özelliklili tarifelerdeki abonelerin
herhangi bir internet kullanım hakkı kalmadığı durumda abone kullanımına devam edebilmek için ek paket
almak zorundadır.

- Pakette bakiye sorgusu yapılabilir mi?
Paket kullanım bilginizi öğrenmek için SOR CIFTCIS yazıp 7000’e SMS göndermeniz yeterlidir.

- Paketi kullanabilmek için bir ön koşul var mıdır?
Evet. Paketleri kullanabilmek için hattınızın GPRS ve/veya 3G gorüşmelerine açık ve cihazınızdaki internet
ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir. Paketi aldığınızda 4G servisi de otomatik açılır. Paketten
Çiftçi kampanyasında olan aboneler yaralanabilir.

- Paket kapsamında olmayan hizmetler var mıdır?
Paketler, VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetler için kullanılamaz.
Facebook, Twitter ve ınstagram dışındaki kullanımlar paketten karşılanmaz. İlgili paketlerin bedeline satın
alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.

- Paket yurtdışında kullanılabilir mi?
İnternet paketleri sadece yurtiçinde geçerlidir. Yurtdışında kullandığınız veri GPRS uluslararası dolaşım
tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

- Paketin kullanım süresi bittikten veya kotası dolduktan sonra yeniden alınabilir mi?
Hayır.

- Paketin ücretlendirmesi ne şekilde olacaktır?
Paket 1 KB'da bir ücretlendirilir.

- Paket, aylık tekrar eden internet paketleri ile beraber kullanılabilir mi?
Evet, kullanılabilir, Facebook, Twitter ve Instagram kullanımlarında daha yüksek önceliktedir.

- Yabancı uyruklu aboneler paketten faydalanabilir mi?
Evet, faydalanabilir.

- İnternet kullanımı nasıl hesaplanır?
İnternet kullanımı hesaplanırken alınan ve gönderilen (download+upload edilen) internet kullanımı
kotanızdan düşülür. Kullanılmayan veri miktarı sonraki aya devretmez.

Çiftçi Konuşma Paketi
- Çiftçi Konuşma Paketi'nin avantajı nedir?
Akşam 7 sabah 7 arası geçerli Vodafone'lularla ücretsiz 2000 DK konuşma sunulur.

- Paketi kimler kullanabilir?
Çiftçi Kampanyasındaki aboneler yararlanabilir.

- Pakette kullanılmayan dakikalar bir sonraki döneme devreder mi?
Hayır.

- Paket her ay otomatik olarak tekrar eder mi?
Kampanya süresince otomatik olarak tekrar eder.

- Paket kapsamındaki konuşma kotası dolduğunda nasıl arama yapabilirim?
Paketin kotası dolduğunda ya da belirtilen saatler dışında yapılan kullanımlar, tarifenizden kalan haklarınız
var ise tarifenizdeki haklarından, tarifenizdeki haklar bitmiş ve başka ek paketiniz yok ise tarifenizin aşım
ücretinden ücretlendirilirsiniz Duran özellik sahibi veya özelliklili tarifelerde olan abonelerin herhangi bir
konuşma kullanım hakkı kalmadığı durumda abone kullanımına devam edebilmek için ek paket almak
zorundadır.

- Pakette bakiye sorgusu yapılabilir mi?
Paket kullanım bilginizi öğrenmek için SOR CIFTCIK yazıp 7000'e SMS göndermeniz yeterlidir.

- Paket yurtdışında kullanılabilir mi?
Konuşma paketleri sadece yurtiçinde geçerlidir. Yurtdışında kullandığınız dakikalar uluslararası dolaşım
tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

- Paketin kullanım süresi bittikten veya kotası dolduktan sonra yeniden alınabilir mi?
Hayır.

- Paketin ücretlendirmesi ne şekilde olacaktır?
Paket 6 saniyede bir ücretlendirilir.

- Paket, aylık tekrar eden konuşma paketleri ile beraber kullanılabilir mi?
Evet, kullanılabilir, belirtilen saatler arası yapılan kullanımlarında daha yüksek önceliktedir.

- Yabancı uyruklu aboneler paketten faydalanabilir mi?
Evet, faydalanabilir.

