İnternet Paketleri
1 Aylık Facebook & Twitter Paketi
o

Paket 16.10.2014 tarihli, PAZ/5052 nolu yazımız ile Kurumunuza bildirilmiştir. Paketin
içeriği 15.10.2015 tarihi itibariyle Facebook Twitter yönüne geçerli 500 MB'a
yükseltilmiştir. her yöne geçerli içerik değiştirilmemiştir.

o

1 Aylık Facebook Twitter Paketi, bireysel faturasız abonelerin yararlanabileceği bir
pakettir.

o

1 Aylık Facebook Twitter paketi, internet kullanmak isteyen aboneler için
sunulmaktadır.

o

1 Aylık Facebook Twitter Paketi ayda 7 TL karşılığında 350 MB Facebook Twitter için ve
20 MB diğer bağlantılar için data kullanım hakkı sağlar ve 350 MB kullanım limitine
ulaşılması durumunda abone sahip olduğu diğer paketler çerçevesinde
ücretlendirilmeye devam eder. Abone mevcut bir interne paketine sahip değilse
standart tarife üzerinden ücretlendirilir.

o

Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket
limitinden düşer.

o

1 Aylık Facebook Twitter Paketinin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından
başlar.

o

1 Aylık Facebook Twitter Paketi otomatik olarak yenilenmez ve iptal edilemez.

o

1 Aylık Facebook Twitter Paketi paket bitiminde tekrar alınabilir.

o

1 Aylık Facebook Twitter Paketi 1 ay süresince geçerlidir. 1 ay sonunda kullanılmayan
haklar sonraki aya devretmez.

o

1 Aylık Facebook Twitter Paketi paketi sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data
kullanımı GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

o

1 Aylık Facebook Twitter Paketini satın alan kullanıcıların 3G servisi otomatik olarak
açılır.Paket kullanıldığı sürece 3G servisi kapatılmaz.

o

İlgili paketi satın alan abonelerin 3G ve 4.5G servisi otomatik olarak açılır.Paket
kullanıldığı sürece 3G ve 4.5G servisi kapatılmaz.

o

Paketinizi 4.5G hizmetinin verilmeye başlanacağı Nisan 2016’dan itibaren cihazınız ve
simkartınız 4.5G uyumlu, 4.5G servisiniz açık ve 4.5G kapsama alanındaysanız, 4.5G
hızında kullanabilirsiniz.

o

İnternet Paketinden, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge
hızında faydalanabilirsiniz. Vodafone 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.

o

1 Aylık Facebook Twitter Paketini kullanabilmek için telefonunuzdaki internet
ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir.

o

1 Aylık Facebook Twitter Paketi sadece altbayi merkezlerinden satınalınabilir.

o

Vodafone tarife / paket koşullarını ve ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.

o

VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri
kullanılamaz.İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik
hizmetleri ayrıca ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir.
Yurtdışında kullandığınız veri GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden
ücretlendirilir.

o

Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

Aylık 2GB Ek Paket
o

1 Aylık 2 GB Ek Internet Paketi, bireysel Faturasız Aylık 2 GB Ek Internet Paketi
abonelerin yararlanabileceği bir pakettir.

o

Kotası biten ve internet kullanımına devam etmek isteyen aboneler için sunulmaktadır.

o

1 Aylık 2 GB Ek Internet Paketi ayda 30TL karşılığında 2 GB data kullanım hakkı sağlar
ve 2 GB kullanım limitine ulaşılması durumunda abone sahip olduğu diğer paketler
çerçevesinde ücretlendirilmeye devam eder.

o

Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket
limitinden düşer.

o

1 Aylık 2 GB Ek Internet Paketinin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından
başlar.

o

1 Aylık 2 GB Ek Internet Paketi otomatik olarak yenilenmez ve iptal edilemez.

o

1 Aylık 2 GB Ek Internet Paketi paket bitiminde tekrar alınabilir.

o

1 Aylık 2 GB Ek Internet Paketi 1 ay süresince geçerlidir. 1 ay sonunda kullanılmayan
haklar sonraki aya devretmez.

o

1 Aylık 2 GB Ek Internet Paketi paketi sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data
kullanımı GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

o

1 Aylık 2 GB Ek Internet Paketini satın alan kullanıcıların 3G servisi otomatik olarak
açılır.Paket kullanıldığı sürece 3G servisi kapatılmaz.

o

İnternet Paketinden, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge
hızında faydalanabilirsiniz. Vodafone 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.

o

1 Aylık 2 GB Ek Internet Paketini kullanabilmek için telefonunuzdaki internet
ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir.

o

1 Aylık 2 GB Ek Internet Paketi SMS, Vodafone Shoplar, Müşteri Hizmetleri, Online
kanallardan satınalınabilir.

o

Vodafone tarife / paket koşullarını ve ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.

o

VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri
kullanılamaz.İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik
hizmetleri ayrıca ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir.
Yurtdışında kullandığınız veri GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden
ücretlendirilir.

o

Belirtilen fiyatlara KDV, ÖİV dahildir.

Aylık 1GB Ek Paket
o

1 Aylık 1 GB Ek Internet Paketi, bireysel Faturasız Aylık 1 GB Ek Internet Paketi
abonelerin yararlanabileceği bir pakettir.

o

Kotası biten ve internet kullanımına devam etmek isteyen aboneler için sunulmaktadır.

o

1 Aylık 1 GB Ek Internet Paketi ayda 22TL karşılığında 1 GB data kullanım hakkı sağlar
ve 1 GB kullanım limitine ulaşılması durumunda abone sahip olduğu diğer paketler
çerçevesinde ücretlendirilmeye devam eder.

o

Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket
limitinden düşer.

o

1 Aylık 1 GB Ek Internet Paketinin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından
başlar.

o

1 Aylık 1 GB Ek Internet Paketi otomatik olarak yenilenmez ve iptal edilemez.

o

1 Aylık 1 GB Ek Internet Paketi paket bitiminde tekrar alınabilir.

o

1 Aylık 1 GB Ek Internet Paketi 1 ay süresince geçerlidir. 1 ay sonunda kullanılmayan
haklar sonraki aya devretmez.

o

1 Aylık 1 GB Ek Internet Paketi paketi sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data
kullanımı GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

o

1 Aylık 1 GB Ek Internet Paketini satın alan kullanıcıların 3G servisi otomatik olarak
açılır.Paket kullanıldığı sürece 3G servisi kapatılmaz.

o

İnternet Paketinden, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge
hızında faydalanabilirsiniz. Vodafone 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.

o

1 Aylık 1 GB Ek Internet Paketini kullanabilmek için telefonunuzdaki internet
ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir.

o

1 Aylık 1 GB Ek Internet Paketi SMS, Vodafone Shoplar, Müşteri Hizmetleri, Online
kanallardan satınalınabilir.

o

Vodafone tarife / paket koşullarını ve ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.

o

VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri
kullanılamaz.İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik
hizmetleri ayrıca ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir.
Yurtdışında kullandığınız veri GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden
ücretlendirilir.

o

Belirtilen fiyatlara KDV, ÖİV dahildir.

Aylık 500MB Ek Paket
o

1 Aylık 500 MB Ek Internet Paketi, bireysel Faturasız Aylık 500 MB Super Internet
Paketi abonelerin yararlanabileceği bir pakettir.

o

Kotası biten ve internet kullanımına devam etmek isteyen aboneler için sunulmaktadır.

o

1 Aylık 500 MB Ek Internet Paketi ayda 16TL karşılığında 500 MB data kullanım hakkı
sağlar ve 500 MB kullanım limitine ulaşılması durumunda abone sahip olduğu diğer
paketler çerçevesinde ücretlendirilmeye devam eder.

o

Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket
limitinden düşer.

o

1 Aylık 500 MB Ek Internet Paketinin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin
ardından başlar.

o

1 Aylık 500 MB Ek Internet Paketi otomatik olarak yenilenmez ve iptal edilemez.

o

1 Aylık 500 MB Ek Internet Paketi paket bitiminde tekrar alınabilir.

o

1 Aylık 500 MB Ek Internet Paketi 1 ay süresince geçerlidir. 1 ay sonunda kullanılmayan
haklar sonraki aya devretmez.

o

1 Aylık 500 MB Ek Internet Paketi paketi sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki
data kullanımı GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

o

1 Aylık 500 MB Ek Internet Paketini satın alan kullanıcıların 3G servisi otomatik olarak
açılır.Paket kullanıldığı sürece 3G servisi kapatılmaz.

o

İnternet Paketinden, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge
hızında faydalanabilirsiniz. Vodafone 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.

o

1 Aylık 500 MB Ek Internet Paketini kullanabilmek için telefonunuzdaki internet
ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir.

o

1 Aylık 500 MB Ek Internet Paketi SMS, Vodafone Shoplar, Müşteri Hizmetleri, Online
kanallardan satınalınabilir.

o

Vodafone tarife / paket koşullarını ve ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.

o

VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri
kullanılamaz.İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik
hizmetleri ayrıca ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir.
Yurtdışında kullandığınız veri GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden
ücretlendirilir.

o

Belirtilen fiyatlara KDV, ÖİV dahildir.

Aylık 250 MB Ek Paket
o

1 Aylık 250 MB Ek Internet Paketi, bireysel Faturasız Aylık 250 MB Super Internet
Paketi abonelerin yararlanabileceği bir pakettir.

o

Kotası biten ve internet kullanımına devam etmek isteyen aboneler için sunulmaktadır.

o

1 Aylık 250 MB Ek Internet Paketi ayda 12TL karşılığında 250 MB data kullanım hakkı
sağlar ve 250 MB kullanım limitine ulaşılması durumunda abone sahip olduğu diğer
paketler çerçevesinde ücretlendirilmeye devam eder.

o

Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket
limitinden düşer.

o

1 Aylık 250 MB Ek Internet Paketinin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin
ardından başlar.

o

1 Aylık 250 MB Ek Internet Paketi otomatik olarak yenilenmez ve iptal edilemez.

o

1 Aylık 250 MB Ek Internet Paketi paket bitiminde tekrar alınabilir.

o

1 Aylık 250 MB Ek Internet Paketi 1 ay süresince geçerlidir. 1 ay sonunda kullanılmayan
haklar sonraki aya devretmez.

o

1 Aylık 250 MB Ek Internet Paketi paketi sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki
data kullanımı GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

o

1 Aylık 250 MB Ek Internet Paketini satın alan kullanıcıların 3G servisi otomatik olarak
açılır.Paket kullanıldığı sürece 3G servisi kapatılmaz.

o

İnternet Paketinden, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge
hızında faydalanabilirsiniz. Vodafone 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.

o

1 Aylık 250 MB Ek Internet Paketini kullanabilmek için telefonunuzdaki internet
ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir.

o

1 Aylık 250 MB Ek Internet Paketi SMS, Vodafone Shoplar, Müşteri Hizmetleri, Online
kanallardan satınalınabilir.

o

Vodafone tarife / paket koşullarını ve ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.

o

VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri
kullanılamaz.İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik

hizmetleri ayrıca ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir.
Yurtdışında kullandığınız veri GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden
ücretlendirilir.
o

Belirtilen fiyatlara KDV, ÖİV dahildir.

Konuşma Paketleri
Günlük Her Yöne 25 Dakika
o

Paket dahilinde faturasız hat sahibi abonelere 2TL ücret karşılığında yurt içi her yöne
gecerli 25 dakika verilir.

o

Verilen dakika sınırını dolduran aboneler, sonraki görüşmeleri için mevcut tarife
paketlerinin her yöne görüşme ücretleri üzerinden ücretlendirilir.

o

Özel servis numaraları aramaları paket kapsamına dahil değildir. 444lü numaralara ve
1le başlayan 3 haneli numaralara doğru yapılan aramalar paket kapsamındadır.

o

Paket dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurt
içinden yurt dışına veya KKTC’ye ve yurtdışında veya KKTC'de Roaming halindeyken
yapılan aramalar hariçtir.

o

Paket faturasız aboneler için 24 saatlik periyod için geçerlidir.

o

Paketin ücretlendirme periyodu 60 sn’dir.

o

Mevcut ve yeni tüm bireysel faturasız Vodafone aboneleri bu paketten yararlanabilir.
Kurumsal hatlar bu paketten faydalanamaz. Paket sadece bireysel faturasız müşteriler
için geçerlidir.

o

Bireysel hatlarda, bir müşteri en çok 3 hattı için 2TL Gunluk 25DK alabilir.

o

Pakete abonelikler yetkili satış kanalları aracılığıyla yapılabilir.

o

Paket tanımlandıktan 24 saat sonra sonlanır. 24 saat sonunda yenilenmez.

o

Kullanılmayan dakikalar 24 saat sonunda silinir.

o

Paket dahilindeki dakikalar 3.şahıslara transferi mümkün değildir.

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 ücreti tanımlama sırasında abonenin TL bakiyesinden düşer.

o

Dakika paketinden yararlanabilmek için hattın aktif konumda olması gerekmektedir.

o

Dakika paketi, paketi olmayan abonelerin satınalması durumunda hemen devreye
girer.

o

Paket iptali yapılamaz. Paket 24 saat sonunda otomatik olarak sonlanır.

o

Paketin FCT cihazlarında ve ticari amaçlı olarak kullanılmaması gereklidir. Tespit edilen
aboneler için ilgili yasal işlem yapılacak ve hatları tek taraflı olarak iptal edilebilecektir.

o

Bu dakika paketiyle konferans görüşme servisi kullanılamaz.

o

Vodafone paketi sona erdirme veya kurallarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Günlük Vodafonelularla 100 Dakika
o

Paket dahilinde faturasız hat sahibi abonelere 2TL ücret karşılığında yurt içinde ve
Vodafonelularla gecerli günlük 100 dakika verilir.

o

Verilen dakika sınırını dolduran aboneler, sonraki görüşmeleri için mevcut tarife
paketlerinin görüşme ücretleri üzerinden ücretlendirilir.

o

Özel servis numaraları aramaları paket kapsamına dahil değildir. 444lü numaralara ve
1le başlayan 3 haneli numaralara doğru yapılan aramalar paket kapsamındadır.

o

Paket dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurt
içinden yurt dışına veya KKTC’ye ve yurtdışında veya KKTC'de Roaming halindeyken
yapılan aramalar hariçtir.

o

Paket faturasız aboneler için 24 saatlik periyod için geçerlidir.

o

Paketin ücretlendirme periyodu 60 sn’dir.

o

Mevcut ve yeni tüm bireysel faturasız Vodafone aboneleri bu paketten yararlanabilir.
Kurumsal hatlar bu paketten faydalanamaz. Paket sadece bireysel faturasız müşteriler
için geçerlidir.

o

Bireysel hatlarda, bir müşteri en çok 3 hattı için 2TL Gunluk 100DK alabilir.

o

Pakete abonelikler yetkili satış kanalları aracılığıyla yapılabilir.

o

Paket tanımlandıktan 24 saat sonra sonlanır. 24 saat sonunda yenilenmez.

o

Kullanılmayan dakikalar 24 saat sonunda silinir.

o

Paket dahilindeki dakikalar 3.şahıslara transferi mümkün değildir.

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 ücreti tanımlama sırasında abonenin TL bakiyesinden düşer.

o

Dakika paketinden yararlanabilmek için hattın aktif konumda olması gerekmektedir.

o

Dakika paketi, paketi olmayan abonelerin satınalması durumunda hemen devreye
girer.

o

Paket iptali yapılamaz. Paket 24 saat sonunda otomatik olarak sonlanır.

o

Paketin FCT cihazlarında ve ticari amaçlı olarak kullanılmaması gereklidir. Tespit edilen
aboneler için ilgili yasal işlem yapılacak ve hatları tek taraflı olarak iptal edilebilecektir.

o

Bu dakika paketiyle konferans görüşme servisi kullanılamaz.

o

Vodafone paketi sona erdirme veya kurallarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Günlük Her Yöne 100 Dakika

o

Paket dahilinde faturasız hat sahibi abonelere 5TL ücret karşılığında yurt içi her yone
ve bir hafta gecerli 100 dakika verilir.

o

Verilen dakika sınırını dolduran aboneler, sonraki görüşmeleri için mevcut tarife
paketlerinin görüşme ücretleri üzerinden ücretlendirilir.

o

Özel servis numaraları aramaları paket kapsamına dahil değildir. 444lü numaralara ve
1le başlayan 3 haneli numaralara doğru yapılan aramalar paket kapsamındadır.

o

Paket dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurt
içinden yurt dışına veya KKTC’ye ve yurtdışında veya KKTC'de Roaming halindeyken
yapılan aramalar hariçtir.

o

Paket faturasız aboneler için 7 gunluk periyod için geçerlidir.

o

Paketin ücretlendirme periyodu 60 sn’dir.

o

Mevcut ve yeni tüm bireysel faturasız Vodafone aboneleri bu paketten yararlanabilir.
Kurumsal hatlar bu paketten faydalanamaz. Paket sadece bireysel faturasız müşteriler
için geçerlidir.

o

Bireysel hatlarda, bir müşteri en çok 3 hattı için 5TL Haftalık 100DK alabilir.

o

Pakete abonelikler yetkili satış kanalları aracılığıyla yapılabilir.

o

Paket tanımlandıktan 7 gun sonra sonlanır. 7 gun sonunda yenilenmez.

o

Kullanılmayan dakikalar 7 gun sonunda silinir.

o

Paket dahilindeki dakikalar 3.şahıslara transferi mümkün değildir.

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 ücreti tanımlama sırasında abonenin TL bakiyesinden düşer.

o

Dakika paketinden yararlanabilmek için hattın aktif konumda olması gerekmektedir.

o

Dakika paketi, paketi olmayan abonelerin satınalması durumunda hemen devreye
girer.

o

Paket iptali yapılamaz. Paket 7 gun sonunda otomatik olarak sonlanır.

o

Paketin FCT cihazlarında ve ticari amaçlı olarak kullanılmaması gereklidir. Tespit edilen
aboneler için ilgili yasal işlem yapılacak ve hatları tek taraflı olarak iptal edilebilecektir.

o

Bu dakika paketiyle konferans görüşme servisi kullanılamaz.

o

Vodafone paketi sona erdirme veya kurallarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Aylık Heryöne 250 Dakika
o

Aylık Heryone 250 Dakika Paketi dahilinde faturasız hat sahibi abonelere yurt içi her
yöne 250 dakika verilir.

o

Verilen dakika sınırını dolduran aboneler, sonraki görüşmeleri için mevcut tarife
paketlerinin her yöne görüşme ücretleri üzerinden ücretlendirilir.

o

Özel servis numaraları aramaları paket kapsamına dahil değildir. 444lü numaralara
doğru yapılan aramalar paket kapsamındadır.

o

Paket dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurt
içinden yurt dışına veya KKTC’ye ve yurtdışında veya KKTC'de Roaming halindeyken
yapılan aramalar hariçtir.

o

Paket faturasız aboneler için 30 günlük periyod için, gün sonuna kadar geçerlidir.

o

Mevcut ve yeni tüm bireysel faturasız Vodafone aboneleri Paket'ten yararlanabilir.
Kurumsal hatlar bu paketten faydalanamaz. Paket sadece bireysel faturasız müşteriler
için geçerlidir.

o

Bireysel hatlarda, bir müşteri en çok 3 hattı için Haftalık Her Yöne Konuşturan Paket
alabilir.

o

Dakika paketine abonelikler 70000 mesaj servisi, Vodafone Mağazaları ve Müşteri
Hizmetleri aracılığıyla yapılabilir, 7000 servis numarasına gönderilen SMSler
ücretsizdir.

o

Dakika paketi faturasız abonelikler için periyodik olarak her dönem sonunda abonenin
hesabında yeterli TL bakiyesi olduğu anda düşülerek yenilenir.

o

Kullanılmayan dakikalar dönem sonunda devretmez silinir.

o

Paket dahilindeki dakikalar 3.şahıslara transferi mümkün değildir.

o

Şebeke içi geçiş (faturalıdan faturasıza veya tersi durum), iptal, dondurma, devir,
numara taşıma ile başka operatöre geçiş durumlarında eğer varsa paketin dakika
bakiyesi silinir ve paket aboneliği iptal edilir.

o

Paketin katılım bedeli kampanyaya katılım mesajını takiben faturasız aboneler için
yeterli TL bakiyesi olması durumunda anında düşer.

o

Dakika paketinden yararlanabilmek için hattın aktif konumda olması gerekmektedir.

o

Dakika paketi, paketi olmayan abonelerin satınalması durumunda hemen devreye
girer.

o

Abone talep ederse paketini iptal edebilir. Mesaj paketini iptal etmek için abone
7000’e mesaj atabilir. Paketin dönem sonuna kadar abonenin dakika hakkı geçerli
olup, dönem sonunda paket iptal edilir ve yenilenmez.

o

Paketin FCT cihazlarında ve ticari amaçlı olarak kullanılmaması gereklidir. Tespit edilen
aboneler için ilgili yasal işlem yapılacak ve hatları tek taraflı olarak iptal edilebilecektir.

o

Bu dakika paketiyle konferans görüşme servisi kullanılamaz.

o

Sadece TC kimlik numarası doğrulaması yapılabilen aboneler bu paketten
faydalanabilir.

o

Vodafone Haftalık Her Yöne Konuşturan Paket’i istediği tarihte sona erdirme veya
kurallarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

o

Kampanyadan yararlanacak abone sayısına ilişkin bir sınır bulunmamaktadır.

Aylık Heryöne 500 Dakika
o

Aylık Heryone 500 Dakika Paketi dahilinde faturasız hat sahibi abonelere yurt içi her
yöne 500 dakika verilir.

o

Verilen dakika sınırını dolduran aboneler, sonraki görüşmeleri için mevcut tarife
paketlerinin her yöne görüşme ücretleri üzerinden ücretlendirilir.

o

Özel servis numaraları aramaları paket kapsamına dahil değildir. 444lü numaralara
doğru yapılan aramalar paket kapsamındadır.

o

Paket dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurt
içinden yurt dışına veya KKTC’ye ve yurtdışında veya KKTC'de Roaming halindeyken
yapılan aramalar hariçtir.

o

Paket faturasız aboneler için 30 günlük periyod için, gün sonuna kadar geçerlidir.

o

Mevcut ve yeni tüm bireysel faturasız Vodafone aboneleri Paket'ten yararlanabilir.
Kurumsal hatlar bu paketten faydalanamaz. Paket sadece bireysel faturasız müşteriler
için geçerlidir.

o

Bireysel hatlarda, bir müşteri en çok 3 hattı için Haftalık Her Yöne Konuşturan Paket
alabilir.

o

Dakika paketine abonelikler 7000 mesaj servisi, Vodafone Mağazaları ve Müşteri
Hizmetleri aracılığıyla yapılabilir, 7000 servis numarasına gönderilen SMSler
ücretsizdir.

o

Dakika paketi faturasız abonelikler için periyodik olarak her dönem sonunda abonenin
hesabında yeterli TL bakiyesi olduğu anda düşülerek yenilenir.

o

Kullanılmayan dakikalar dönem sonunda devretmez silinir.

o

Paket dahilindeki dakikalar 3.şahıslara transferi mümkün değildir.

o

Şebeke içi geçiş (faturalıdan faturasıza veya tersi durum), iptal, dondurma, devir,
numara taşıma ile başka operatöre geçiş durumlarında eğer varsa paketin dakika
bakiyesi silinir ve paket aboneliği iptal edilir.

o

Paketin katılım bedeli kampanyaya katılım mesajını takiben faturasız aboneler için
yeterli TL bakiyesi olması durumunda anında düşer.

o

Dakika paketinden yararlanabilmek için hattın aktif konumda olması gerekmektedir.

o

Dakika paketi, paketi olmayan abonelerin satınalması durumunda hemen devreye
girer.

o

Abone talep ederse paketini iptal edebilir. Mesaj paketini iptal etmek için abone
7000’e mesaj atabilir. Paketin dönem sonuna kadar abonenin dakika hakkı geçerli
olup, dönem sonunda paket iptal edilir ve yenilenmez.

o

Paketin FCT cihazlarında ve ticari amaçlı olarak kullanılmaması gereklidir. Tespit edilen
aboneler için ilgili yasal işlem yapılacak ve hatları tek taraflı olarak iptal edilebilecektir.

o

Bu dakika paketiyle konferans görüşme servisi kullanılamaz.

o

Sadece TC kimlik numarası doğrulaması yapılabilen aboneler bu paketten
faydalanabilir.

o

Vodafone Haftalık Her Yöne Konuşturan Paket’i istediği tarihte sona erdirme veya
kurallarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

o

Kampanyadan yararlanacak abone sayısına ilişkin bir sınır bulunmamaktadır.

Aylık Heryöne 1000 Dakika
o

Aylık Heryone 1000 Dakika Paketi dahilinde faturasız hat sahibi abonelere yurt içi her
yöne 1000 dakika verilir.

o

Verilen dakika sınırını dolduran aboneler, sonraki görüşmeleri için mevcut tarife
paketlerinin her yöne görüşme ücretleri üzerinden ücretlendirilir.

o

Özel servis numaraları aramaları paket kapsamına dahil değildir. 444lü numaralara
doğru yapılan aramalar paket kapsamındadır.

o

Paket dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurt
içinden yurt dışına veya KKTC’ye ve yurtdışında veya KKTC'de Roaming halindeyken
yapılan aramalar hariçtir.

o

Paket faturasız aboneler için 30 günlük periyod için, gün sonuna kadar geçerlidir.

o

Mevcut ve yeni tüm bireysel faturasız Vodafone aboneleri Paket'ten yararlanabilir.
Kurumsal hatlar bu paketten faydalanamaz. Paket sadece bireysel faturasız müşteriler
için geçerlidir.

o

Bireysel hatlarda, bir müşteri en çok 3 hattı için Haftalık Her Yöne Konuşturan Paket
alabilir.

o

Dakika paketi faturasız abonelikler için periyodik olarak her dönem sonunda abonenin
hesabında yeterli TL bakiyesi olduğu anda düşülerek yenilenir.

o

Kullanılmayan dakikalar dönem sonunda devretmez silinir.

o

Paket dahilindeki dakikalar 3.şahıslara transferi mümkün değildir.

o

Şebeke içi geçiş (faturalıdan faturasıza veya tersi durum), iptal, dondurma, devir,
numara taşıma ile başka operatöre geçiş durumlarında eğer varsa paketin dakika
bakiyesi silinir ve paket aboneliği iptal edilir.

o

Paketin katılım bedeli kampanyaya katılım mesajını takiben faturasız aboneler için
yeterli TL bakiyesi olması durumunda anında düşer.

o

Dakika paketinden yararlanabilmek için hattın aktif konumda olması gerekmektedir.

o

Dakika paketi, paketi olmayan abonelerin satınalması durumunda hemen devreye
girer.

o

Abone talep ederse paketini iptal edebilir. Mesaj paketini iptal etmek için abone
7000’e mesaj atabilir. Paketin dönem sonuna kadar abonenin dakika hakkı geçerli
olup, dönem sonunda paket iptal edilir ve yenilenmez.

o

Paketin FCT cihazlarında ve ticari amaçlı olarak kullanılmaması gereklidir. Tespit edilen
aboneler için ilgili yasal işlem yapılacak ve hatları tek taraflı olarak iptal edilebilecektir.

o

Bu dakika paketiyle konferans görüşme servisi kullanılamaz.

o

Sadece TC kimlik numarası doğrulaması yapılabilen aboneler bu paketten
faydalanabilir.

o

Vodafone Haftalık Her Yöne Konuşturan Paket’i istediği tarihte sona erdirme veya
kurallarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

o

Kampanyadan yararlanacak abone sayısına ilişkin bir sınır bulunmamaktadır.

Komple Paketler
SUPER KOMPLE PAKET
o

Numarasını diğer operatörlerden taşıyarak ya da yeni hat alarak vodafone’a gelen
abonelerimiz,30 gün içinde 7000 kısa mesaj attıktan sonra SUPER KOMPLE PAKET'i her
ay bakiyesi karsılığı otomatik yinelenmesi durumunda her yöne 500 dakika, her yöne
1000SMS ve 1000MB internet olarak satın alabileceklerdir.

o

Kayıt ile birlikte bakiyesinin yeterli olması durumunda abonenin hesabından 23 TL
çekilerek karşılığında yurtiçi ses ve SMS ve veri hizmetinde kullanılmak
üzere500dk+1000SMS+1000 MB yuklenecek olup 30 gunluk kullanım hakkı
kazanacaklardır.

o

Paket içeriği 30 gün içinde gecerlidir. 30 gün sonunda tekrar yeterli bakiye karşılığında
otomatik yenilenir.

o

Kullanılmayan bakiyeler silinir ; devretmez.

o

Pakete giriş anlık olup,iptal talebi alındıktan sonra cıkışlar dönem sonu itibariyle
gercekleşir.Abone dönem sonuna kadar haklarını kullanabilir.

o

Kayıt esnasında aboneler asagıdaki adımları basarılı olarak gecmeleri durumunda kayıt
alınacaktır.

o

Bireysel ön ödemeli aboneler;Aktif olmalı; mesaj ile katılım yapmaları gerekmektedir.

o

Paketten yararlanacak abone TC Kimlik No doğruluğu Vodafone Telekomünikasyon
A.Ş. tarafından Nüfus İdaresi Müdürlüğü'nden teyid edilmiş olmalı, Vodafone
Telekomünikasyon A.Ş. gri/kara listelerinde olmamalıdır.

o

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

o

Kampanya kapsamında hediye kazanımına konu olacak görüşmeler sadece yurtiçi
operatörlere dogru görüntülü konusma,ses ve SMS + Data kullanımları içerir. Rroaming
, Türkiye sınırları içerisinden yapılan yurtdışı aramaları, özel servis aramaları, ve diğer
hizmetler dahil değildir. Paket asımında abonenin tarife sartları ve ücretleri gecerlidir.

o

Hediye kazanılan 1 ay (30 günlük) dönemler arasında, kampanyaya katılan aboneler
kampanyaya katıldıktan sonra kayıt iptali ; sebeke içi ve şebekeler arası gçiş (MNT ,ön
ödemeli hattan faturalı hatta ya da faturalı hattan ön ödemeli hatta geçiş dahil ) veya
devir, dondurma işlemi yaparsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.

o

Ön ödemeli hat aboneleri, kampanyadan kazandıkları ve harcayabilecekleri kullanım
bakiyelerini bakiyelerini 7000 SMS servisinden ögrenebileceklerdir.

o

Kampanyaya bakiye sorgulama ücretsizdir. Aboneler dilerlerse

o

7000# alt menulerinden de sorgulama yapabilirler.

o

Kampanya kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.

o

Kampanyadan kazanılan dakikalar, 60 snlik atış periyodu ve internet kb üzerinden
ücretlendirilir.

o

Kampanyadan yararlanacak abone TC Kimlik No doğruluğu Vodafone
Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Nüfus İdaresi Müdürlüğü'nden teyid edilmiş olmalı,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. kara listelerinde olmamalıdır.

o

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

o

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

o

Vodafone kampanya şartlarında değişiklik yapma ve gerekli gördüğü zaman BTK ya
yasal kurallar cercevesinde bildirerek kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Komple Paket
o

Sadece Cep Özgür, Özgür Genç ve Yeni Özgür Genç tarifelerindeki bireysel faturasız
müşterilerimiz abone olabilir. Ancak mevcutta kampanyaya abone olan müşteriler
yararlanmaya devam edebilirler.

o

Abone olan müşterilerimiz,30 gün içinde KOMPLE yazıp, 7000 kısa koduna mesaj
attıktan sonra KOMPLE PAKET'i her ay bakiyesi karsılığı otomatik yinelenmesi
durumunda her yöne 500 dakika, her yöne 500SMS ve 500MB internet olarak satın
alabileceklerdir.

o

Kayıt ile birlikte bakiyesinin yeterli olması durumunda abonenin hesabından 30 TL
çekilerek karşılığında yurtiçi ses ve SMS ve veri hizmetinde kullanılmak üzere
500dk+1000SMS+2GB yuklenecek olup 30 gunluk kullanım hakkı kazanacaklardır.

o

Paket içeriği 30 gün içinde gecerlidir. 30 gün sonunda tekrar yeterli bakiye karşılığında
otomatik yenilenir. Kullanılmayan bakiyeler silinir, devretmez.

o

Pakete giriş anlık olup,iptal talebi alındıktan sonra cıkışlar dönem sonu itibariyle
gercekleşir.Abone dönem sonuna kadar haklarını kullanabilir.

o

Kayıt esnasında aboneler asagıdaki adımları basarılı olarak gecmeleri durumunda kayıt
alınacaktır.

o

Bireysel ön ödemeli aboneler;Aktif olmalı; mesaj ile katılım yapmaları gerekmektedir.

o

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

o

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

o

Kampanya kapsamında hediye kazanımına konu olacak görüşmeler sadece yurtiçi
operatörlere dogru görüntülü konusma,ses ve SMS + Data kullanımları içerir. Rroaming
, Türkiye sınırları içerisinden yapılan yurtdışı aramaları, özel servis aramaları, ve diğer
hizmetler dahil değildir. Paket asımında abonenin tarife sartları ve ücretleri gecerlidir.

o

Hediye kazanılan 1 ay (30 günlük) dönemler arasında, kampanyaya katılan aboneler
kampanyaya katıldıktan sonra kayıt iptali ; sebeke içi ve şebekeler arası geçiş (MNT ,ön
ödemeli hattan faturalı hatta ya da faturalı hattan ön ödemeli hatta geçiş dahil ) veya
devir, dondurma işlemi yaparsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.

o

Ön ödemeli hat aboneleri, kampanyadan kazandıkları ve harcayabilecekleri kullanım
bakiyelerini bakiyelerini sorgulamak 7000 SMS servisine SOR KOMPLE yazarak
ögrenebileceklerdir. KOMPLE PAKET^ten faydalanmak istemeyen aboneler IPTAL
KOMPLE yazarak haklarını iptal edebilirler.

o

Kampanyaya bakiye sorgulama ücretsizdir. Aboneler dilerlerse

o

7000# alt menülerinden de sorgulama yapabilirler.

o

Kampanya kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.

o

Kampanyadan kazanılan dakikalar, 60 snlik atış periyodu ve internet kb üzerinden
ücretlendirilir.

