























Sosyal Destek Kampanyası
Bu kampanya engellilere, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimlerine ve gazilere özel
olarak sunulur.
Kampanya kapsamında Uyumlu 3, Uyumlu 5, Redli 7, Redli 10, Saçma Güzel 4, Saçma
Güzel 8, Saçma Güzel 10, Saçma Güzel 16 paketlerine paket ücretleri üzerinden %45
indirim verilecektir.
Kampanyaya numara taşıma, yeni hat alarak, faturasız hattan faturalı hatta şebeke içi
geçiş ile gelen veya mevcutta 30 günden fazladır Vodafone faturalı tarifelerde yer alan
müşteriler giriş yapabilirler.
Kampanyayadan yararlanabilmek için müşterilerin ilgili belgeleri mağaza/ bayilere ibraz
etmeleri gerekir.
İlgili durumlarını gösterir belge devlet kurumları tarafından verilmiş güncel belge/kart
olmalıdır. Gazi ve şehit yakınları için gazi durumunu veya sehit yakını durumunu gösterir
SGK Ücretsiz Seyahat Kartı, Emekli Sandığı Serbest Kartı veya resmi kurumlardan
alınan belgeler ibraz edilmelidir.
Engelliler için aşağıdaki belgeler ibraz edilmelidir:
o Engelliler İçin Devlet Hastanelerinden Verilen Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve
üzeri özür oranını göstermelidir)
o Başbakanlık Özürlüler İdaresi Özürlü Kimlik Kartı
o Eğer T.C. Nüfus Cüzdanı'nda Özürlü Oranı'nı gösteren bir ibare yer alıyorsa, ek
evrağa gerek duyulmamaktadır.
Tarifeye dahil olan abonelerin 4.5G servisi açılır.
Kampanya 12 aylık "iki dönem"den oluşur. İlk 12 Aylık dönem, "Birinci Dönem", ikinci
12 aylık dönem ise "İkinci Dönem" olarak anılacaktır. Abone ilk dönemin son fatura
döneminin son gününe dek kampanyayı sonlandıracak herhangi bir işlem
(kampanyadan çıkış, numara taşıma, tarife değişikliği, faturasıza geçme, herhangi bir
sebeple dondurma, herhangi bir sebeple hat iptali) yapmadığı takdirde ikinci dönem
başlar. İkinci dönem yalnızca ilk dönem yukarıda açıklanan haller ile sonlanmaz ise
devreye girer. İkinci dönem kampanya abone alımına kapansa da ilk dönemi
tamamlayıp kampanyası sonlanmayan aboneler için devreye girer.
Kampanyadan cayma bedeli ödenmeksizin çıkış yapılabilir.
30 gün içerisinde 1 defa tarife değişikliği yapılabilir. Yeni müşteriler için ilk tarife
değişikliği 30 gün sonrasında yapılabilir.
Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kampanyadan çıktıklarında,
kampanyanın geçerli olduğu tarife haricinde başka bir tarifeye değiştirdiklerinde,
devrettiklerinde, dondurduklarında, ön ödemeliye geçiş yaptıklarında, numaralarını
başka operatörlere taşıdıklarında, hatlarının herhangi bir sebeple iptal edildiğinde
kampanyadan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir.
Bir müşteri maksimum 1 hattı ile kampanyadan yararlanabilir.
Ay ile kastedilen fatura dönemidir.
Bu kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla birlikte kullanılamaz.
Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkması
gerekmektedir.
Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı
saklıdır.
Kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin Vodafone'un Kurumsal Güvenlik birimi
tarafından belirlenen kara / gri listede, kredi kartı kara listede, cep aran kara listede yer
almaması gerekmektedir. İkinci dönemin başında bu kontrollere tekrar bakılmaz.
Kampanya dahilinde abonelerin sunulan hakların 3. şahıslara trafik satışı yaparak
kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım
amaçlı olarak kullanımına izin verilmez.
6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu kapsamindaki gizlilik politikamıza
http://vftr.co/gp adresinden ulaşabilirsiniz

