Enflasyonla Mücadele, Kasım Yükle Harca Kazan Kampanyası
Kampanya Dönemi: 5 Kasım-20 Aralık 2018
Kampanya Kurgusu: İlgili veri kullanma ve işleme iznini veren aboneler arasından; Bireysel Ön
Ödemeli, 4 Kasım 2018 itibariyle Vodafone abonesi olan ve istatistiksel skorlama sistemi ile belirlenen
aboneler.
Hedef kitlenin tabi olduğu kampanya şartları 4 Kasım 2018 itibariyle 30 günden daha az süredir
Vodafone abonesi olmalarına veya kampanya döneminde Vodafone'a yeni hat tesisi veya Mobil
Numara Taşıma ile gelmelerine, abonenin yaşına, mobil internet uyumlu telefonu olup olmamasına,
TL yükleme potansiyeline, son 3 ay ortalama harcaması ve son 3 aydaki en yüksek TL yükleme
miktarına göre değişkenlik göstermektedir.
Kampanya TL yükleme şartlarını yerine getiren akıllı telefon sahibi aboneler, ilk TL yüklemelerinde 1
hafta geçerli hediye sosyal pass, akıllı telefon sahibi olmayan aboneler 3 ile 10 gün arasında değişen
geçerlilikte dakika; kampanya dönemi boyunca ikinci TL yükleme hedefini gerçekleştiren akıllı telefon
sahibi aboneler her TL yüklemelerinde 1 hafta geçerli hediye video pass, akıllı telefon sahibi olmayan
aboneler 3 ile 10 gün arasında değişen geçerlilikte dakika kazanacaklardır. Aynı pass promosyonu 1
hafta içinde tekrar alınamaz.
Harcama tekliflerini yerine getiren akıllı telefon sahibi aboneler 1 hafta geçerli hediye iletişim pass,
akıllı telefon sahibi olmayan aboneler 3 ile 10 gün arasında değişen geçerlilikte dakika
kazanacaklardır. Aynı pass promosyonu 1 hafta içinde tekrar alınamaz.
Vodafone Cep Merkezlerinden 29 TL veya üzeri fiyatlı paket alan kolay paket almaya eğilimli akıllı
telefon sahibi aboneler ilk paket alımlarında 1 hafta geçerli hediye sosyal pass, akıllı telefon sahibi
olmayan aboneler 7 günlük hediye dakika, kampanya dönemi boyunca ikinci kez 29 TL veya üzeri
paket alan akıllı telefon sahibi aboneler her paket alımlarında 1 hafta geçerli hediye video pass, akıllı
telefon sahibi olmayan aboneler 7 günlük hediye dakika kazanacaklardır. Aynı pass promosyonu 1
hafta içinde tekrar alınamaz.
Hedef abone kitlesi BANANEVAR yazıp 4455’e SMS gönderdiğinde, Kampanya TL yükleme, paket
alma ve harcama koşulunu öğrenebilir.
İletişim ve veri işleme izni vermemiş aboneler OZEL yazıp 1000’e SMS göndererek abonelik, kullanim,
yer, cihaz, profil ve diger bilgilerinin Vodafone ve VodafoneNet tarafindan islenmesine izin vererek
kampanyadan yararlanabilir. Aboneler iletişim ve veri işleme izniverdikten sonra BANANEVAR yazıp
4455’e SMS göndererek kampanya teklifini öğrenebilir.

Açıklamalar:
 Kampanyaya katılacak müşteri Vodafone’un herhangi bir kara listesinde yer almamalıdır (Cep Aran
dahil).
 Hat statüsü aktif olmalıdır.
 Abonenin üzerinde ücretsiz pass olduğu durumda, aynı pass 1 hafta içinde tekrar alınamaz. Aynı
pass bir hafta içinde sadece bir kere alınabilir.
 Kampanya kapsamında kazanılan promosyonlar Üçüncü şahıslara aktarılamaz.

 Aboneler, kazandıkları promosyonları kendi 60 saniyelik periyodları ile veya adet olarak
kullanabileceklerdir.
 Promosyonlar, abone ilgili koşulları sağladıktan sonra 48 saat içerisinde yüklenecektir.
 Kazanılan promosyonlar sadece yurtiçinde kullanım için geçerlidir. Uluslararası dolaşımda
(roaming) kullanılamayacaklardır. KKTC, uluslararası dolaşım kapsamında değerlendirilmektedir.
 Kazanılan promosyonlar ile sadece yurtiçi destinasyonlar aranabilecektir. Uluslararası arama
yapılamayacaktır.
 Müşteri tarafından TL- iadesi talebi geldiğinde hediyeler silinir, hattın iptal edilmesi, dondurulması
yada başka operatöre numara taşıma yapması veya faturalıya geçmesi durumunda tanımlanan
paketler silinir.
 Harcama ve yükleme teklifleri sadece TL yüklemesinden sonra, ana bakiye üzerinden yapılan
harcamalarda geçerlidir, promosyon TL harcamaları, transfer edilen TL harcamaları içermemektedir.
Vodafone satışı yapan bayilerden direk satin alinan paketler harcama kapsamında değerlendirilir.
 Aboneler, kazandıkları hediyelerden kalan miktarı OZET yazıp 7000'e ücretsiz SMS göndererek
sorgulayabileceklerdir.
 Aboneler OZEL yazıp 1000’e SMS göndererek abonelik, kullanim, yer, cihaz, profil ve diger
bilgilerinin Vodafone ve VodafoneNet tarafindan islenmesine izin vererek kampanyadan
yararlanabilir.
 Aboneler yükleme/harcama tekliflerini, kampanya süresince BANANEVAR yazıp 4455’e ücretsiz SMS
göndererek öğrenebileceklerdir.
 Hediye kazanmak için verilen koşulu kampanya dönemi içerisinde (5 Kasım-20 Aralık 2018)
sağlamak gerekmektedir. Kampanyaya bu tarihler arasında katılıp, 20 Aralık 2018 23:59’a kadar ilgili
koşulları sağlamayan abonelere hediye verilemeyecektir.

