Yeni Redli İndirim Kampanyası:

























C2 General

Kampanya kapsamına Redli Yaz Video, Redli Yaz Sosyal, Redli 8, Redli 12, Redli 15, Redli 15
Plus ve Redli 20 Plus, Benim Passim tarifesi girmektedir.
Kampanyadan Vodafone'a son 30 gün içerisinde hattını taşıyarak veya yeni hat alarak gelen
aboneler, faturasızdan faturalıya son 30 gün içerisinde geçmiş olan aboneler faydalanabilirler.
Kampanya 12 aylık "iki dönem"den oluşur. İlk 12 Aylık dönem, "Birinci Dönem", ikinci 12 aylık
dönem ise "İkinci Dönem" olarak anılacaktır. İlk dönemin son fatura döneminde kampanyadan
cayma bedeli ödenmeksizin çıkış yapılabilir. 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.
Ay ile kastedilen fatura dönemidir.
Kampanyaya dahil olan müşteriler kampanya kapsamında 12+12 ay taahhüt vermeleri
karşılığında 12 aylık ilk kampanya döneminde Red Tarifelerinin aylık standart ücreti üzerinden
KDV ve OIV dahil 30 TL indirim alırlar. 12 aylık 2. Kampanya döneminde Red Tarifelerinin aylık
standart ücreti üzerinden KDV ve OIV dahil 20 TL indirim alırlar.
Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kampanyadan çıktıklarında,
tarifelerini kampanyaya başladıkları 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. Bu durumlarda abonenin bir sonraki faturasına taahhüt
cayma bedeli yansıtılacaktır.
Kampanyada cayma bedeli her dönem için aşağıda ifade edildiği şekilde hesaplanır.
İlk dönem için sağlanan fayda ve ödenmesi taahhüt edilen tutar 12 aylık süreç esas alınarak,
ikinci dönem için ise 12.fatura döneminden sonraki dönemlere bakılarak aboneye sağlanan
fayda ve ödemesi taahhüt edilen tutar esas alınarak hesaplanır.
Cayma bedeli kampanya içinde kalınan her ay için yapılmış olan kampanya indirimlerinin
toplamıdır. Bu tutar, kampanyanın son ayına kadar kalınması durumunda ödenecek toplam
tutar ile karşılaştırılır ve düşük olan tutar aboneye cayma bedeli olarak yansıtılır.
Kampanyaya Redli 8 tarifesi ile giriş yapmış aboneler; kampanya süresi içerisinde kampanya
koşulları değişmeden Redli Yaz Video, Redli Yaz Sosyal, Redli 12, Redli 15, Redli 15 Plus ve
Redli 20 Plus, Benim Passim tarifelerine geçiş yapabilirler.
Kampanyaya Redli 12 tarifesi ile giriş yapmış aboneler; kampanya süresi içerisinde kampanya
koşulları değişmeden Redli Yaz Video, Redli Yaz Sosyal, Redli 15, Redli 15 Plus ve Redli 20
Plus, Benim Passim tarifelerine geçiş yapabilirler.
Kampanyaya Redli 15 tarifesi ile giriş yapmış aboneler; kampanya süresi içerisinde kampanya
koşulları değişmeden Redli 15 Plus, Redli 20 Plus ve Benim Passim tarifelerine geçiş
yapabilirler
Kampanyaya Redli 15 Plus tarifesi ile giriş yapmış aboneler; kampanya süresi içerisinde
kampanya koşulları değişmeden Redli 20 Plus, Benim Passim tarifelerine geçiş yapabilirler.
Kampanyaya Redli Yaz Video veya Redli Yaz Sosyal tarifesi ile giriş yapmış aboneler;
kampanya süresi içerisinde kampanya koşulları değişmeden Redli 15 Plus, Redli 20 Plus,
Benim Passim tarifelerine geçiş yapabilirler.
Kampanyaya Benim Passim tarifesi ile giriş yapmış aboneler; kampanya süresi içerisinde
kampanya koşulları değişmeden Redli 20 Plus tarifelerine geçiş yapabilirler.
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Yalnızca Redli Yaz Video, Redli Yaz Sosyal, Redli 8, Redli 12, Redli 15, Redli 15 Plus ve Redli 20
Plus, Benim Passim tarifeleri bu kampanyanın tahhütnamesi kapsamındadır. Abonenin tarifesi
ile birlikte otomatik satın aldığı herhangi bir ek paketi olması durumunda bu paket işbu
taahhütname kapsamında değildir.
Kampanyaya dahil olan abonelerin 4.5G servisi açılır.
30 gün içerisinde 1 defa tarife değişikliği yapılabilir. Yeni müşteriler için ilk tarife değişikliği 30
gün sonrasında yapılabilir.
Cayma bedeli kampanya içinde kalınan her ay için yapılmış olan kampanya indirimlerinin
toplamıdır. Bu tutar, kampanyanın son ayına kadar kalınması durumunda ödenecek toplam
tutar ile karşılaştırılır ve düşük olan tutar aboneye cayma bedeli olarak yansıtılır.
Kampanyaya katılım anlık olur. Sadece abone kampanya için uygun tarifede değil iken
kampanya için uygun olan bir tarifeye ileri tarihli geçiş talebi varsa kampanyaya ileri tarihli
olarak/bir sonraki fatura dönemi ile giriş yapar.
Kampanya çıkışları anlık olur ve çıkış yapılan fatura döneminde verilen indirim dışındaki
faydalar çıkış işleminden sonraki ilk fatura dönemine kadar sürer. İndirim ise
kampanyadanın12. ayı haricinde kampanya sonlandığı durumda o fatura dönemi için silinir.
Bu kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla 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.
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.
Kampanyaya giriş yapıldığı zaman ilk ay için indirim miktarı şu şekilde hesaplanır: ilgili ay
tarifenin ücreti tam yansıtılmışsa indirim de aynı şekilde tam yansıtılır. İlgili ay tarifenin ücreti
orantılanarak yansıtılmışsa indirim de aynı miktarda orantılanarak yansıtılır. Sonraki aylar tam
indirim tutarı yansıtılır.
Bu kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla birlikte kullanılamaz. Taahhütlü
diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkması gerekmektedir.
Cihaz kampanyaları ile birlikte kullanılabilir.
Vodafone kampanyayı istediği tarihte sona erdirme hakkını saklı tutar.
Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Güncel ve detaylı kampanya bilgilerine vodafone.com.tr'den erişilebilir.

