Kolay Paketler Esasları
Kolay Paket 2
o

Kolay Paket 2 paketinden, tüm bireysel faturasız Vodafone müşterileri
faydalanabilecektir.

o

Paketi alan aboneler, bu paket kapsamında kapsamında 25 TL karşılığında yurt içi
heryöne 750 dakika, yurtiçi heryöne 1000 SMS, yurtiçi heryöne 2 GB ve tarife, aşım, ek
paket ve Telsiz Kullanım ödemesi için kullanılabilecek 2.5 TL sahibi olurlar.

o

Paket kapsamında yüklenen içeriğin geçerlilik süresi 28 gündür. Kullanılmayan
bakiyeler 28 günün sonunda silinir; paket tekrar etmez.

o

Paket ücreti tahsil edilemediği durumlarda ya da paket kapsamında yüklenen dakika,
internet, SMS ve TL hakkı sona erdiğinde abonenin üzerinde aktif bir paket
bulunmuyorsa ses, data kullanımları paketin standart ücreti ile ücretlenir ve TL
kullanımları ana bakiyesinden düşer.

o

Tüm bireysel ön ödemeli müşterilerimiz, kayıt olmaları durumunda bu paketten
faydalanabileceklerdir.

o

Kayıt sırasında paket ücretinin ödemesi bayiye yapılır. Abonenin TL bakiyesinden
herhangi bir düşüş olmaz.

o

Paket içeriği yüklendikten 28 gün sonra abonenin paketi otomatik olarak iptal olur.
Paket tekrar etmez.

o

Bu paket, paket aboneliği süresince 10 kere alınabilecektir. Paketlerin ödemesi bayiye
yapılır.

o

Abonenin sahip olabileceği toplam maksimum paket sayısı 20 adettir. 20 adetin
içerisine tüm ek paketler dahildir.

o

Abonelere paket kullanım bitiş tarihi hakkında bilgi verilir.

o

Abone paket değişikligi yaptığı durumda paketi kapsamında hattına yüklenen dakika
hakkı 28 günlük dönem sonuna kadar geçerlidir, dönem sonunda silinir.

o

Aboneler numara taşıma, faturalı hatta geçiş, dondurma, iptal, kapama işlemlerini
yaparlarsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.

o

Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.

o

Paket kapsamında kazanılan içerikler ücretsiz olarak sorgulanabilir.

o

Bu pakete geçiş yapan aboneler otomatik olarak 3G ve 4.5G hizmetinden
faydalanmaya başlarlar.(3G ve 4.5G'den faydalanmak için abonenin bu servislere onay

vermiş olması, telefonunun ve sim kartının bu servisleri desteklemesi ve kapsama alanı
içinde olmaları gerekir.)
o

Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir. Belirtilen fiyat tavsiye edilen fiyattır.

o

Vodafone BTK'ya yasal kurallar çerçevesinde bildirerek tarifede değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.

Kolay Paket 3
o

Kolay Paket 3 paketinden, tüm bireysel faturasız Vodafone müşterileri
faydalanabilecektir.

o

Paketi alan aboneler, bu paket kapsamında kapsamında 30 TL karşılığında yurt içi
heryöne 750 dakika, yurtiçi heryöne 1000 SMS, yurtiçi heryöne 3 GB ve tarife, aşım, ek
paket ve Telsiz Kullanım ödemesi için kullanılabilecek 2.5 TL sahibi olurlar.

o

Paket kapsamında yüklenen içeriğin geçerlilik süresi 28 gündür. Kullanılmayan
bakiyeler 28 günün sonunda silinir; paket tekrar etmez.

o

Paket ücreti tahsil edilemediği durumlarda ya da paket kapsamında yüklenen dakika,
internet, SMS ve TL hakkı sona erdiğinde abonenin üzerinde aktif bir paket
bulunmuyorsa ses, data kullanımları paketin standart ücreti ile ücretlenir ve TL
kullanımları ana bakiyesinden düşer.

o

Tüm bireysel ön ödemeli müşterilerimiz, kayıt olmaları durumunda bu paketten
faydalanabileceklerdir.

o

Kayıt sırasında paket ücretinin ödemesi bayiye yapılır. Abonenin TL bakiyesinden
herhangi bir düşüş olmaz.

o

Paket içeriği yüklendikten 28 gün sonra abonenin paketi otomatik olarak iptal olur.
Paket tekrar etmez.

o

Bu paket, paket aboneliği süresince 10 kere alınabilecektir. Paketlerin ödemesi bayiye
yapılır.

o

Abonenin sahip olabileceği toplam maksimum paket sayısı 20 adettir. 20 adetin
içerisine tüm ek paketler dahildir.

o

Abonelere paket kullanım bitiş tarihi hakkında bilgi verilir.

o

Abone paket değişikligi yaptığı durumda paketi kapsamında hattına yüklenen dakika
hakkı 28 günlük dönem sonuna kadar geçerlidir, dönem sonunda silinir.

o

Aboneler numara taşıma, faturalı hatta geçiş, dondurma, iptal, kapama işlemlerini
yaparlarsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.

o

Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.

o

Paket kapsamında kazanılan içerikler ücretsiz olarak sorgulanabilir.

o

Bu pakete geçiş yapan aboneler otomatik olarak 3G ve 4.5G hizmetinden
faydalanmaya başlarlar.(3G ve 4.5G'den faydalanmak için abonenin bu servislere onay
vermiş olması, telefonunun ve sim kartının bu servisleri desteklemesi ve kapsama alanı
içinde olmaları gerekir.)

o

Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir. Belirtilen fiyat tavsiye edilen fiyattır.

Kolay Paket 5
o

Kolay Paket 5 paketinden, tüm bireysel faturasız Vodafone müşterileri
faydalanabilecektir.

o

Paketi alan aboneler, bu paket kapsamında kapsamında 35 TL karşılığında yurt içi
heryöne 750 dakika, yurtiçi heryöne 1000 SMS, yurtiçi heryöne 5 GB ve tarife, aşım, ek
paket ve Telsiz Kullanım ödemesi için kullanılabilecek 2.5 TL sahibi olurlar.

o

Paket kapsamında yüklenen içeriğin geçerlilik süresi 28 gündür. Kullanılmayan
bakiyeler 28 günün sonunda silinir; paket tekrar etmez.

o

Paket ücreti tahsil edilemediği durumlarda ya da paket kapsamında yüklenen dakika,
internet, SMS ve TL hakkı sona erdiğinde abonenin üzerinde aktif bir paket
bulunmuyorsa ses, data kullanımları paketin standart ücreti ile ücretlenir ve TL
kullanımları ana bakiyesinden düşer.

o

Tüm bireysel ön ödemeli müşterilerimiz, kayıt olmaları durumunda bu paketten
faydalanabileceklerdir.

o

Kayıt sırasında paket ücretinin ödemesi bayiye yapılır. Abonenin TL bakiyesinden
herhangi bir düşüş olmaz.

o

Paket içeriği yüklendikten 28 gün sonra abonenin paketi otomatik olarak iptal olur.
Paket tekrar etmez.

o

Bu paket, paket aboneliği süresince 10 kere alınabilecektir. Paketlerin ödemesi bayiye
yapılır.

o

Abonenin sahip olabileceği toplam maksimum paket sayısı 20 adettir. 20 adetin
içerisine tüm ek paketler dahildir.

o

Abonelere paket kullanım bitiş tarihi hakkında bilgi verilir.

o

Abone paket değişikligi yaptığı durumda paketi kapsamında hattına yüklenen dakika
hakkı 28 günlük dönem sonuna kadar geçerlidir, dönem sonunda silinir.

o

Aboneler numara taşıma, faturalı hatta geçiş, dondurma, iptal, kapama işlemlerini
yaparlarsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.

o

Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.

o

Paket kapsamında kazanılan içerikler ücretsiz olarak sorgulanabilir.

o

Bu pakete geçiş yapan aboneler otomatik olarak 3G ve 4.5G hizmetinden
faydalanmaya başlarlar.(3G ve 4.5G'den faydalanmak için abonenin bu servislere onay
vermiş olması, telefonunun ve sim kartının bu servisleri desteklemesi ve kapsama alanı
içinde olmaları gerekir.)

o

Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir. Belirtilen fiyat tavsiye edilen fiyattır.

o

Vodafone BTK'ya yasal kurallar çerçevesinde bildirerek tarifede değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.

Kolay Paket 6
o

Kolay Paket 6 paketinden, tüm bireysel faturasız Vodafone müşterileri
faydalanabilecektir.

o

Paketi alan aboneler, bu paket kapsamında kapsamında 40 TL karşılığında yurt içi
heryöne 750 dakika, yurtiçi heryöne 1000 SMS, yurtiçi heryöne 6 GB ve tarife, aşım, ek
paket ve Telsiz Kullanım ödemesi için kullanılabilecek 2.5 TL sahibi olurlar.

o

Paket kapsamında yüklenen içeriğin geçerlilik süresi 28 gündür. Kullanılmayan
bakiyeler 28 günün sonunda silinir; paket tekrar etmez.

o

Paket ücreti tahsil edilemediği durumlarda ya da paket kapsamında yüklenen dakika,
internet, SMS ve TL hakkı sona erdiğinde abonenin üzerinde aktif bir paket
bulunmuyorsa ses, data kullanımları paketin standart ücreti ile ücretlenir ve TL
kullanımları ana bakiyesinden düşer.

o

Tüm bireysel ön ödemeli müşterilerimiz, kayıt olmaları durumunda bu paketten
faydalanabileceklerdir.

o

Kayıt sırasında paket ücretinin ödemesi bayiye yapılır. Abonenin TL bakiyesinden
herhangi bir düşüş olmaz.

o

Paket içeriği yüklendikten 28 gün sonra abonenin paketi otomatik olarak iptal olur.
Paket tekrar etmez.

o

Bu paket, paket aboneliği süresince 10 kere alınabilecektir. Paketlerin ödemesi bayiye
yapılır.

o

Abonenin sahip olabileceği toplam maksimum paket sayısı 20 adettir. 20 adetin
içerisine tüm ek paketler dahildir.

o

Abonelere paket kullanım bitiş tarihi hakkında bilgi verilir.

o

Abone paket değişikligi yaptığı durumda paketi kapsamında hattına yüklenen dakika
hakkı 28 günlük dönem sonuna kadar geçerlidir, dönem sonunda silinir.

o

Aboneler numara taşıma, faturalı hatta geçiş, dondurma, iptal, kapama işlemlerini
yaparlarsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.

o

Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.

o

Paket kapsamında kazanılan içerikler ücretsiz olarak sorgulanabilir.

o

Bu pakete geçiş yapan aboneler otomatik olarak 3G ve 4.5G hizmetinden
faydalanmaya başlarlar.(3G ve 4.5G'den faydalanmak için abonenin bu servislere onay
vermiş olması, telefonunun ve sim kartının bu servisleri desteklemesi ve kapsama alanı
içinde olmaları gerekir.)

o

Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir. Belirtilen fiyat tavsiye edilen fiyattır.

o

Vodafone BTK'ya yasal kurallar çerçevesinde bildirerek tarifede değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.

Kolay Paket 8
o

Kolay Paket 8 paketinden, tüm bireysel faturasız Vodafone müşterileri
faydalanabilecektir.

o

Paketi alan aboneler, bu paket kapsamında kapsamında 50 TL karşılığında yurt içi
heryöne 750 dakika, yurtiçi heryöne 1000 SMS, yurtiçi heryöne 8 GB ve tarife, aşım, ek
paket ve Telsiz Kullanım ödemesi için kullanılabilecek 2.5 TL sahibi olurlar.

o

Paket kapsamında yüklenen içeriğin geçerlilik süresi 28 gündür. Kullanılmayan
bakiyeler 28 günün sonunda silinir; paket tekrar etmez.

o

Paket ücreti tahsil edilemediği durumlarda ya da paket kapsamında yüklenen dakika,
internet, SMS ve TL hakkı sona erdiğinde abonenin üzerinde aktif bir paket
bulunmuyorsa ses, data kullanımları paketin standart ücreti ile ücretlenir ve TL
kullanımları ana bakiyesinden düşer.

o

Tüm bireysel ön ödemeli müşterilerimiz, kayıt olmaları durumunda bu paketten
faydalanabileceklerdir.

o

Kayıt sırasında paket ücretinin ödemesi bayiye yapılır. Abonenin TL bakiyesinden
herhangi bir düşüş olmaz.

o

Paket içeriği yüklendikten 28 gün sonra abonenin paketi otomatik olarak iptal olur.
Paket tekrar etmez.

o

Bu paket, paket aboneliği süresince 10 kere alınabilecektir. Paketlerin ödemesi bayiye
yapılır.

o

Abonenin sahip olabileceği toplam maksimum paket sayısı 20 adettir. 20 adetin
içerisine tüm ek paketler dahildir.

o

Abonelere paket kullanım bitiş tarihi hakkında bilgi verilir.

o

Abone paket değişikligi yaptığı durumda paketi kapsamında hattına yüklenen dakika
hakkı 28 günlük dönem sonuna kadar geçerlidir, dönem sonunda silinir.

o

Aboneler numara taşıma, faturalı hatta geçiş, dondurma, iptal, kapama işlemlerini
yaparlarsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.

o

Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.

o

Paket kapsamında kazanılan içerikler ücretsiz olarak sorgulanabilir.

o

Bu pakete geçiş yapan aboneler otomatik olarak 3G ve 4.5G hizmetinden
faydalanmaya başlarlar.(3G ve 4.5G'den faydalanmak için abonenin bu servislere onay
vermiş olması, telefonunun ve sim kartının bu servisleri desteklemesi ve kapsama alanı
içinde olmaları gerekir.)

o

Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir. Belirtilen fiyat tavsiye edilen fiyattır.

o

Vodafone BTK'ya yasal kurallar çerçevesinde bildirerek tarifede değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.

Kolay Paket 10
o

Kolay Paket 10 paketinden, tüm bireysel faturasız Vodafone müşterileri
faydalanabilecektir.

o

Paketi alan aboneler, bu paket kapsamında kapsamında 60 TL karşılığında yurt içi
heryöne 750 dakika, yurtiçi heryöne 1000 SMS, yurtiçi heryöne 10 GB ve tarife, aşım,
ek paket ve Telsiz Kullanım ödemesi için kullanılabilecek 2.5 TL sahibi olurlar.

o

Paket kapsamında yüklenen içeriğin geçerlilik süresi 28 gündür. Kullanılmayan
bakiyeler 28 günün sonunda silinir; paket tekrar etmez.

o

Paket ücreti tahsil edilemediği durumlarda ya da paket kapsamında yüklenen dakika,
internet, SMS ve TL hakkı sona erdiğinde abonenin üzerinde aktif bir paket
bulunmuyorsa ses, data kullanımları paketin standart ücreti ile ücretlenir ve TL
kullanımları ana bakiyesinden düşer.

o

Tüm bireysel ön ödemeli müşterilerimiz, kayıt olmaları durumunda bu paketten
faydalanabileceklerdir.

o

Kayıt sırasında paket ücretinin ödemesi bayiye yapılır. Abonenin TL bakiyesinden
herhangi bir düşüş olmaz.

o

Paket içeriği yüklendikten 28 gün sonra abonenin paketi otomatik olarak iptal olur.
Paket tekrar etmez.

o

Bu paket, paket aboneliği süresince 10 kere alınabilecektir. Paketlerin ödemesi bayiye
yapılır.

o

Abonenin sahip olabileceği toplam maksimum paket sayısı 20 adettir. 20 adetin
içerisine tüm ek paketler dahildir.

o

Abonelere paket kullanım bitiş tarihi hakkında bilgi verilir.

o

Abone paket değişikligi yaptığı durumda paketi kapsamında hattına yüklenen dakika
hakkı 28 günlük dönem sonuna kadar geçerlidir, dönem sonunda silinir.

o

Aboneler numara taşıma, faturalı hatta geçiş, dondurma, iptal, kapama işlemlerini
yaparlarsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.

o

Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.

o

Paket kapsamında kazanılan içerikler ücretsiz olarak sorgulanabilir.

o

Bu pakete geçiş yapan aboneler otomatik olarak 3G ve 4.5G hizmetinden
faydalanmaya başlarlar.(3G ve 4.5G'den faydalanmak için abonenin bu servislere onay
vermiş olması, telefonunun ve sim kartının bu servisleri desteklemesi ve kapsama alanı
içinde olmaları gerekir.)

o

Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir. Belirtilen fiyat tavsiye edilen fiyattır.

Kolay Turist 15
o

Kolay Turist 15 paketinden, tüm bireysel faturasız Vodafone müşterileri
faydalanabilecektir.

o

Paketi alan aboneler, bu paket kapsamında kapsamında 76 TL karşılığında yurt içi
heryöne 750 dakika, uluslararası 25 dakika, yurtiçi heryöne 1000 SMS, yurtiçi heryöne
15 GB ve tarife, aşım, ek paket ve Telsiz Kullanım ödemesi için kullanılabilecek 2.5 TL
sahibi olurlar.

o

Paket kapsamında yüklenen içeriğin geçerlilik süresi 28 gündür. Kullanılmayan
bakiyeler 28 günün sonunda silinir; paket tekrar etmez.

o

Paket ücreti tahsil edilemediği durumlarda ya da paket kapsamında yüklenen dakika,
internet, SMS ve TL hakkı sona erdiğinde abonenin üzerinde aktif bir paket
bulunmuyorsa ses, data kullanımları paketin standart ücreti ile ücretlenir ve TL
kullanımları ana bakiyesinden düşer.

o

Tüm bireysel ön ödemeli müşterilerimiz, kayıt olmaları durumunda bu paketten
faydalanabileceklerdir.

o

Kayıt sırasında paket ücretinin ödemesi bayiye yapılır. Abonenin TL bakiyesinden
herhangi bir düşüş olmaz.

o

Paket içeriği yüklendikten 28 gün sonra abonenin paketi otomatik olarak iptal olur.
Paket tekrar etmez.

o

Bu paket, paket aboneliği süresince 10 kere alınabilecektir. Paketlerin ödemesi bayiye
yapılır.

o

Abonenin sahip olabileceği toplam maksimum paket sayısı 20 adettir. 20 adetin
içerisine tüm ek paketler dahildir.

o

Abonelere paket kullanım bitiş tarihi hakkında bilgi verilir.

o

Abone paket değişikligi yaptığı durumda paketi kapsamında hattına yüklenen dakika
hakkı 28 günlük dönem sonuna kadar geçerlidir, dönem sonunda silinir.

o

Aboneler numara taşıma, faturalı hatta geçiş, dondurma, iptal, kapama işlemlerini
yaparlarsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.

o

Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.

o

Paket kapsamında kazanılan içerikler ücretsiz olarak sorgulanabilir.

o

Bu pakete geçiş yapan aboneler otomatik olarak 3G ve 4.5G hizmetinden
faydalanmaya başlarlar.(3G ve 4.5G'den faydalanmak için abonenin bu servislere onay
vermiş olması, telefonunun ve sim kartının bu servisleri desteklemesi ve kapsama alanı
içinde olmaları gerekir.)

o

Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir. Belirtilen fiyat tavsiye edilen fiyattır.

Kolay Gani M
o

Kolay Gani M paketi, tüm bireysel faturasız Vodafone müşterileri faydalanabilecektir.

o

Bu paket kapsamındaki dakikalar yurtiçi aramalarda ve yurtiçi mobil internette
kullanılabilen ve aynı kota içerisinde yer alan Gani dakika olarak adlandırılmaktadır.

o

Bu paket kapsamında 25 TL karşılığında 1000 Gani (yurtici aramalarda ve yurtiçi mobil
internette kullanılabilen 1000 dakika) , yurtiçi100 SMS ve tarife, aşım, ek paket ve
Telsiz Kullanım ödemesi için kullanılabilecek 2.5 TL sunulacaktır.

o

Gani dakikalar kapsamında yapılan yurtiçi her yöne yapılan aramalar ve yurtiçi mobil
internet kullanımı aynı kotadan düşmektedir.

o

Örnek olarak, 1000 gani dakika hakkı olan bir abone, 10 dakika mobil internet
kullanımı yaptıktan sonra yurtiçi her yöne aramalarda ve yurtiçi mobil internette
kullanabileceği 990 gani dakikası kalır. Abone daha sonra 20 dakika arama yaparsa,
yine aynı kotadan düşer ve yurtiçi her yöne aramalarda ve yurtiçi mobil internette
kullanabileceği 970 gani dakikası kalır.

o

Gani dakika hakları ile 28 gün içerisinde en fazla kullanılabilecek internet miktarı
30GB’dır.

o

Abonenin kullanımları 30GB’a ulaştığında, kalan gani dakika hakları silinir. Kullanım
limitine ulaşılması durumunda abonenin başka bir internet paketi varsa onu
kullanmaya devam edebilir, yoksa tarifesinin standart internet ücretiyle ücretlenmeye
devam eder.

o

60 saniye içerisinde abone 100KB'ın altında mobil internet kullanımı yaparsa,
kullanımları gani dakika haklarından ücretlendirilmez.

o

Paket kapsamındaki Gani dakikalar sadece Vodafone yönüne ve yurtiçi operatörlere
doğru görüntülü konuşma ve ses kullanımları ile mobil internet kullanımı için
geçerlidir.

o

Paket kapsamında yüklenen içeriğin geçerlilik süresi 28 gündür. Kullanılmayan
bakiyeler 28 günün sonunda silinir; paket tekrar etmez.

o

Paket kapsamında yüklenen haklar sona erdiğinde abonenin üzerinde aktif bir paket
bulunmuyorsa dakika, SMS ya da internet kullanımları tarifesinin standart ücreti ile
ücretlenir ve TL kullanımları bakiyesinden düşer.

o

Tüm bireysel ön ödemeli müşterilerimiz, kayıt olmaları durumunda bu paketten
faydalanabileceklerdir.

o

Kayıt sırasında paket ücretinin ödemesi bayiye yapılır. Abonenin TL bakiyesinden
herhangi bir düşüş olmaz.

o

Bu paket, paket aboneliği süresince 1 kere alabilecektir.

o

Abonelere paket kullanım bitiş tarihi hakkında bilgi verilir.

o

Aboneler numara taşıma, faturalı hatta geçiş, dondurma, iptal, kapama işlemlerini
yaparlarsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.

o

Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.

o

Paket kapsamında kazanılan içerikler ücretsiz olarak sorgulanabilir.

o

Bu pakete geçiş yapan aboneler otomatik olarak 3G ve 4.5G hizmetinden
faydalanmaya başlarlar.(3G ve 4.5G'den faydalanmak için abonenin bu servislere onay
vermiş olması, telefonunun ve sim kartının bu servisleri desteklemesi ve kapsama alanı
içinde olmaları gerekir.)

o

Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir. Belirtilen fiyat tavsiye edilen fiyattır.
Kolay Tekli Paket Esasları

Parça 5 TL
o

Parca 5 TL paketi, tüm bireysel faturasız Vodafone müşterileri faydalanabilecektir.

o

Paketi alan aboneler, bu paket kapsamında kapsamında 5 TL karşılığında tarife, aşım,
ek paket ve Telsiz Kullanım ödemesi için kullanılabilecek 5 TL sahibi olurlar.

o

Kayıt sırasında paket ücretinin ödemesi bayiye yapılır. Abonenin TL bakiyesinden
herhangi bir düşüş olmaz.

o

Paket kapsamında yüklenen içeriğin geçerlilik süresi 5 gündür. Kullanılmayan bakiyeler
5 günün sonunda silinir; paket tekrar etmez. 5. Günün sonunda paket tekrar alınabilir.

o

Paket ücreti tahsil edilemediği durumlarda ya da paket kapsamında yüklenen TL hakkı
sona erdiğinde abonenin üzerinde aktif bir paket bulunmuyorsa ses, sms, data
kullanımları paketin standart ücreti ile ücretlenir ve TL kullanımları ana bakiyesinden
düşer.

o

TL bakiyesi ile SOS eksi bakiye sıfırlaması gerceklestirilmez., bakiye SOS bakiyesine
sayilmaz.

o

Tüm bireysel ön ödemeli müşterilerimiz, kayıt olmaları durumunda bu paketten
faydalanabileceklerdir.

o

Paket içeriği yüklendikten 5 gün sonra abonenin paketi otomatik olarak iptal olur.
Paket tekrar etmez.

o

Bu paket, paket aboneliği süresince 1 kere alabilecektir. Paketlerin ödemesi bayiye
yapılır.

o

Abonelere paket kullanım bitiş tarihi hakkında bilgi verilir.

o

Abone paket değişikligi yaptığı durumda paketi kapsamında hattına yüklenen TL hakkı
5 günlük dönem sonuna kadar geçerlidir, dönem sonunda silinir.

o

Aboneler numara taşıma, faturalı hatta geçiş, dondurma, iptal, kapama işlemlerini
yaparlarsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.

o

Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.

o

Paket kapsamında kazanılan içerikler ücretsiz olarak sorgulanabilir.

o

Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir. Belirtilen fiyat tavsiye edilen fiyattır.

o

Vodafone BTK'ya yasal kurallar çerçevesinde bildirerek tarifede değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.

Parça 10 TL
o

Parca 10 TL paketi, tüm bireysel faturasız Vodafone müşterileri faydalanabilecektir.

o

Paketi alan aboneler, bu paket kapsamında kapsamında 10 TL karşılığında tarife, aşım,
ek paket ve Telsiz Kullanım ödemesi için kullanılabilecek 10 TL sahibi olurlar.

o

Kayıt sırasında paket ücretinin ödemesi bayiye yapılır. Abonenin TL bakiyesinden
herhangi bir düşüş olmaz.

o

Paket kapsamında yüklenen içeriğin geçerlilik süresi 10 gündür. Kullanılmayan
bakiyeler 10 günün sonunda silinir; paket tekrar etmez. 5. Günün sonunda paket tekrar
alınabilir.

o

Paket ücreti tahsil edilemediği durumlarda ya da paket kapsamında yüklenen TL hakkı
sona erdiğinde abonenin üzerinde aktif bir paket bulunmuyorsa ses, sms, data
kullanımları paketin standart ücreti ile ücretlenir ve TL kullanımları ana bakiyesinden
düşer.

o

TL bakiyesi ile SOS eksi bakiye sıfırlaması gerceklestirilmez., bakiye SOS bakiyesine
sayilmaz.

o

Tüm bireysel ön ödemeli müşterilerimiz, kayıt olmaları durumunda bu paketten
faydalanabileceklerdir.

o

Paket içeriği yüklendikten 10 gün sonra abonenin paketi otomatik olarak iptal olur.
Paket tekrar etmez.

o

Bu paket, paket aboneliği süresince 1 kere alabilecektir. Paketlerin ödemesi bayiye
yapılır.

o

Abonelere paket kullanım bitiş tarihi hakkında bilgi verilir.

o

Abone paket değişikligi yaptığı durumda paketi kapsamında hattına yüklenen dakika
hakkı 10 günlük dönem sonuna kadar geçerlidir, dönem sonunda silinir.

o

Aboneler numara taşıma, faturalı hatta geçiş, dondurma, iptal, kapama işlemlerini
yaparlarsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.

o

Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.

o

Paket kapsamında kazanılan içerikler ücretsiz olarak sorgulanabilir.

o

Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir. Belirtilen fiyat tavsiye edilen fiyattır.

o

Vodafone BTK'ya yasal kurallar çerçevesinde bildirerek tarifede değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.

Kolay 4 GB İnternet
o

4GB internet paketi, tüm bireysel faturasız Vodafone müşterileri faydalanabilecektir.

o

Paketi alan aboneler, bu paket kapsamında kapsamında 32 TL karşılığında yurtiçi
heryöne 4 GB sahibi olurlar.

o

Paket kapsamında yüklenen içeriğin geçerlilik süresi 28 gündür. Kullanılmayan
bakiyeler 28 günün sonunda silinir; paket tekrar etmez.

o

Paket ücreti tahsil edilemediği durumlarda ya da paket kapsamında yüklenen internet
hakkı sona erdiğinde abonenin üzerinde aktif bir paket bulunmuyorsa data kullanımları
paketin standart ücreti ile ücretlenir ve TL kullanımları ana bakiyesinden düşer.

o

Tüm bireysel ön ödemeli müşterilerimiz, kayıt olmaları durumunda bu paketten
faydalanabileceklerdir.

o

Kayıt sırasında paket ücretinin ödemesi bayiye yapılır. Abonenin TL bakiyesinden
herhangi bir düşüş olmaz.

o

Paket içeriği yüklendikten 28 gün sonra abonenin paketi otomatik olarak iptal olur.
Paket tekrar etmez.

o

Bu paket, paket aboneliği süresince 10 kere alınabilecektir. Paketlerin ödemesi bayiye
yapılır.

o

Abonenin sahip olabileceği toplam maksimum paket sayısı 20 adettir. 20 adetin
içerisine tüm ek paketler dahildir.

o

Abonelere paket kullanım bitiş tarihi hakkında bilgi verilir.

o

Abone paket değişikligi yaptığı durumda paketi kapsamında hattına yüklenen dakika
hakkı 28 günlük dönem sonuna kadar geçerlidir, dönem sonunda silinir.

o

Aboneler numara taşıma, faturalı hatta geçiş, dondurma, iptal, kapama işlemlerini
yaparlarsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.

o

Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.

o

Paket kapsamında kazanılan içerikler ücretsiz olarak sorgulanabilir.

o

Bu pakete geçiş yapan aboneler otomatik olarak 3G ve 4.5G hizmetinden
faydalanmaya başlarlar.(3G ve 4.5G'den faydalanmak için abonenin bu servislere onay
vermiş olması, telefonunun ve sim kartının bu servisleri desteklemesi ve kapsama alanı
içinde olmaları gerekir.)

o

Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir. Belirtilen fiyat tavsiye edilen fiyattır.

o

Vodafone BTK'ya yasal kurallar çerçevesinde bildirerek tarifede değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.

Aylık Her Yöne 250 Dakika
o

Tüm bireysel ön ödemeli müşterilerimiz, kayıt olmaları durumunda bu paketten
faydalanabileceklerdir.

o

Kayıt sırasında paket ücretinin ödemesi bayiye yapılır. Abonenin TL bakiyesinden
herhangi bir düşüş olmaz.

o

Paket kapsamında aboneye yurtiçi ses hizmetinde kullanılmak üzere her yöne 250 dk
yüklenecek olup, dakikalar için kullanım süresi 30 gün olacaktır.

o

Paket yüklendikten 30 gün sonra otomatik olarak sonlanır. Dönem sonunda yenileme
yapılmaz. Kullanılmayan bakiyeler 30 günün sonunda silinir.

o

Pakete giriş anlık olup, iptal işlemi yapılamamaktadır. Paket dönem sonunda
kendiliğinden sonlanır.

o

Abonelerin aşağıdaki adımları başarı ile geçmeleri durumunda kayıt gerçekleşir:

o

Bireysel ön ödemeli abonelerin hatları aktif konumda olmalı ve katılım için ilgili hizmet
kanallarından talepte bulunmaları gerekmektedir.

o

Paketten yararlanacak abone Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. gri/kara listelerinde
olmamalıdır.

o

Bir abone en fazla 3 adet faturasız hattı ile bu avantajdan faydalanabilir.

o

Paket kapsamındaki dakikalar sadece yurtiçi operatörlere doğru görüntülü konusma ve
ses kullanımları için kullanılabilir. Roaming , Türkiye sınırları içerisinden yapılan yurtdışı
aramaları, özel servis aramaları, ve diğer hizmetler dahil değildir. 444lü numaralara ve

1'le başlayan 3 haneli kısa numaralara doğru yapılan aramalar paket kapsamındadır.
Paket aşımında abonenin tarife şartları ve ücretleri geçerlidir.
o

Şebeke içi geçiş, iptal, dondurma, devir, numara taşıma ile başka operatöre geçiş
durumlarında eğer varsa paketin dakika bakiyesi silinir ve paket aboneliği iptal edilir.
Numara değişikliği durumunda paket devam eder.

o

Paket aboneleri, kampanyadan kazandıkları bakiyelerini "SOR 1 HY250" yazıp 7000'e
göndererek sorgulayabileceklerdir.

o

Bakiye sorgulama ücretsizdir.

o

Kampanya kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.

o

Kampanyadan kazanılan dakikalar, 60 snlik atış periyodu ile ücretlendirilir.

o

Paket tekrarlayan Her Yöne 250 Dk paketi ile birlikte alınabilir.

o

Paket dakikalarının FCT içinde ve konferans cağrılarında kullanımına izin verilmez.
Kullanımı tespit edilen abonelerin hattı için; tek taraflı kısıtlanma hakkı bakiidir.

