TV Avantaj Başvuru Formu:
1. Vodafone Net İletişim Hizmetleri AŞ (“Vodafone Net”) tarafından Abone’ye sunulan
Limitsiz Evde İnternet Kampanyaları (“Kampanya”) ile Abone’nin faydalanmakta
olduğu hizmet ve/veya ürünlere ek olarak aşağıda yer alan hizmet ve/veya ürünlerden
de faydalanmak amacıyla koşulları Abone tarafından onaylanarak tabi olacağı yeni
hizmet ve/veya ürünler Kampanya Taahhütnamesi kapsamında Abone’ye
sağlanacaktır. Hizmet seçimi, Abone tarafından aşağıdaki tablonun sol kolonunda (X)
ile işaretlenmek suretiyle beyan edilmelidir.

TV Paketleri

Paket
Ücreti/Ay

Kampanya
Süresi

Kampanya
Ücreti / Ay

İndirim Bedeli/Ay

 TV Avantaj

57 TL / Ay

24 Ay

21 TL / Ay

36 TL / Ay

Toplam Ödenecek
Bedel

504

2. Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. (“D-Smart”) tarafından sunulacak TV Hizmetine ilişkin
Abone’nin seçmiş olduğu internet kampanyasına ek olarak alacağı TV Avantaj paketi
kapsamında, D-Smart Aile Spor paketi, Abone’ye Kampanya’dan yararlandığı süre
boyunca hediye olarak sunulacaktır.
3. Abone, TV Hizmetine ilişkin olarak D-Smart ile Abonelik Sözleşmesi (“Sözleşme”)
imzalayacak ve Abonenin D-Smart TV Hizmeti’nden faydalanabilmesi için Abone
lokasyonundaki TV son kullanıcı cihazları kurulum hizmeti D-Smart tarafından
ücretsiz sağlanacaktır. Sözleşme’nin kurulum sırasında imzalanması için Abone’nin
T.C. Kimlik kartı ile kurulumun yapıldığı lokasyonda bulunması gerekmektedir.
4. Abone, Kampanya kapsamında ücretsiz olarak sunulan D-Smart TV hizmetinin
kendisi tarafından Sözleşme’de belirtilen adrese kurulumunun yapılabilmesi için,
kurulum ve aboneliğe esas olacak T.C. kimlik numarası, lokasyon ve iletişim
bilgilerinin Vodafone Net tarafından D-Smart ile bir kereliğine mahsus olmak üzere
paylaşılacağını kabul ve beyan eder.
5. TV Avantaj paketi alınması durumunda TV Abonelik bedeli aylık olarak Abone’nin
faturasına yansıtılacaktır.
6. TV Avantaj Bedeli için Abone’ye yansıtılacak güncel ücretler www.vodafone.com.tr
internet sitesinde yayınlanacaktır.
7. Abone almış olduğu TV Avantaj Hizmeti’ni 3. Kişilere devredemez. Abone’nin internet
hizmetini devretmek istemesi durumunda Abone’ye hediye olarak sunulan D-Smart
TV hizmeti devrolmayacaktır ve iptal edilecektir.
8. TV Avantaj hizmetinin iptal olması durumunda Abone’ye hediye olarak sunulan DSmart TV hizmeti de iptal olacaktır.
9. TV Avantaj hizmetinin iptal edilmesi durumunda tek sefere mahsus olarak Vodafone
Net tarafından 35 TL aktivasyon ücreti Abone’nin faturasına yansıtılacaktır.
10. Abone’nin taahhüt süresi dolmadan başka Vodafone Net kampanyalarına geçmesi ya
da aboneliğini taahhüt süresi dolmadan iptal ettirmesi durumunda abonelik/kampanya
iptaline kadar geçen süre boyunca yapılan indirimler, başvuru bedelleri, tüm kurulum
bedelleri ve diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’ye
Vodafone Net tarafından cayma tarihini takip eden aydaki ilk faturasına yansıtılır. Bu
tutar hiçbir zaman, iptal ettirilme tarihinden taahhüt süresi sonuna kadar olan dönem

için seçilen kampanya kapsamında Abone tarafından ödenmesi gereken toplam tutarı
aşmayacaktır.
11. TV Avantaj hizmetinin Kampanya taahhüt süresi içinde herhangi bir zamanda iptal
edilmesi veya taahhüt süresi sonunda Abone’nin TV Avantaj hizmeti almak
istememesi halinde Abone bunu Vodafone Net’e bildirmek ile yükümlüdür. Böyle bir
durumda D-Smart tarafından kurulumu yapılan TV son kullanıcı cihazları Abone
tarafından D-Smart’a iade edilecek olup, aksi halde D-Smart Sözleşme koşulları
işletilecektir.
TV Avantaj Başvuru Formu aşağıda bilgileri iletilen Alıcı ve Satıcı arasında, yukarıda
belirtilen hizmetin başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda
yürürlüğe girmiştir.
SATICI

:

Vodafone Net

Ünvanı

:

Vodafone Net İletişim
Hizmetleri A.Ş.

Adresi

:

Büyükdere Cad. No.251
34398 Maslak, İstanbul

Telefon

:

0850 542 0 542

Fax

:

0216 556 31 73

E-posta Adresi

:

netyardım@vodafone.com

Vergi No.

:

1800038270

Mersis No

:

180003827000010

ALICI/
TÜKETİCİ

:

