- 02.01.2017 itibariyle internet asım ücreti değiştirilmiştir.
13 Aralık 2016 itibariyle Cep Turist tarifesinin içeriği değiştirilmiştir.
Haziran 2016 itibariyle turist başlangıç paketlerinin satımı durdurulmustur. Bu nedenle Cep Turist
tarifesi Haziran 2016 itibariyle abone alımına kapatılmıstır. Turistler, normal bir faturasız abonenin
alabildiği baslangıc paketlerini ve tarifelerini alabilirler.
====
* Cep Turist Başlangıç paketi ile aktivasyonu yapılmamış, yabancı uyruklu olsun/olmasın normal
mevcut ve yeni aboneler de Cep Turist tarifesinden yararlanabilirler.
* “Turist Başlangıç paketi”nin (Holiday Line) turistlere 70 TL’ye satılması öneriliyor olup, içinde 50 TL
değerinde promosyon mevcuttur.
* Turist Başlangıç Paketi’yle birlikte yabancı uyruklu ziyaretçilere sadece Turist Başlangıç Paketi
satılabilecektir. Bu nedenle turizm sezonunda ülkemizi ziyarete gelen turistler, Vodafone’dan ses
veya Vodem ile kullanmak üzere YENİ FATURASIZ HAT almak istediklerinde Turist Başlangıç Paketinin
tanıtılması ve önerilmesi gerekmektedir. MNT ile gelen yabancı uyruklu abonelere diğer normal
başlangıç paketleri ile aktivasyon yapılabilir.
* Turist başlangıç paketi dahilinde yurtdışını arama ücretleri standart yurtdışını arama tarifesi
üzerinden ücretlendirilecektir.
* Turist başlangıç paketiyle birlikte yabancı pasaportlara standart başlangıç paketi satışı
engellenmiştir. Yabancı pasaport ile faturasız hat almak isteyen turistler sadece Turist Başlangıç
Paketl alabilir.
*Cep Turist Tarifesi, Turist Başlangıc Paketi aboneleri için geçerlidir. Cep Turist Tarifesi, Turist
başlangıç paketi satın alan abonelerin dışında, geçiş ve yeni aboneliklere kapalıdır.
Cep Turist tarifesi; ücretlendirme periyodu 60 saniyedir.
* MMS ücreti 80 kuruş/adettir.
* Turist başlangıç paketi perakende noktalarında tavsiye edilen tüketici fiyatı(70 TL) üzerinden satılır.
Ayrıca 50 TL lik promosyon içerir.
* Cep Turist Tarifesi'ne 05.12.2016 tarihi itibariyle 5 TL karşılığında her yöne 250 MB olacak şekilde 7
gün geçerli cebinize uyan internet hakkı tanımlanacaktır.
* Cebinize Uyan Internet hakkı 0 TL karşılığında 1 MB kullanım hakkı sağlar, sonrasında Cep Turist
tarifesinin aşımı her 250 MB 5 TL olarak ücretlenir. Paket tanımlandıktan itibaren 7 gün (1 Hafta)
geçerlidir. 7 günün sonunda eğer abone internet kullanımına devam ederse yeni 7 günlük hakkı
tarifesinde aktif hale getirilir.
*Cebinize Uyan Internet hakkı Cep Turist tarifesine numara taşıma, yeni hat tesisi, faturalıdan
faturasıza geçiş veya faturasız başka bir tarifeden tarife değişikliği yolu ile gelen abonelere otomatik
olarak tanımlanır. Daha önceden bu tarifede olan ve bu hakkı bulunmayan abonelerimize otomatik
tanımlama yapılacaktır.
* Cebinize Uyan Internet hakkının kullanım önceliği tarifeden, ek paketlerden, hediye internet

haklarından ve diğer tüm promosyonlardan sonradır.
* Internet kullanımı yapmayan abonelerin bakiyesinden 5 TL düşmeyecek ve internet hakkı aktif hale
gelmeyecektir.
* Tarifesine internet hakkı tanımlanmış olan abonelerimiz, internet kullanımı yaptıgında ve Cebinize
Uyan hakka kullanım sırası geldiğinde öncelikle 1 MB kullanır ve bunun için herhangi bir ücret talep
edilmez. Daha sonra abone eğer kullanıma devam ederse 5 TL abonenin bakiyesinden düşer ve 250
MB hak tanımlanır. Kullanıma devam edildiği ve 250 MB bitirildiği takdirde ikinci bir 250 MB 5 TL
karşılığında abonenin hattına tanımlanır. Abone kullanıma devam ettikçe ve haklarını bitirdikçe
bakiyesi var ise yeni 250 MB tanımlanır, herhangi bir maksimum limiti bulunmamaktadır.
*Cebinize Uyan Internet'in 1 MB hakkının tanımlandığı andan itibaren 7 gün (1 hafta) sonrasına kadar
yüklenen haklar geçerlidir. Hakların geçerlilik süresi 250 MB ların tanımlandığı andan itibaren değil ilk
1 MB’ın tanımlandığı andan itibaren 7 gündür.
* Cebinize Uyan Paket tanımlandıktan 7 günün sonra olarak yenilenir.
* Cebinize Uyan Paket dahilindeki 1 MB ve yüklenen 250 MB haklar 7 gün süresince geçerlidir. 7
günün sonunda kullanılmayan haklar sonraki haftaya devretmez. Geçerlilik süresi 1 MB yüklendiği
andan itibaren başlar ve 7 gündür. Bu süre içinde abone kullanımına devam eder ve 250 MB yüklenir
ise geçerlilik süresi bu 7 gün içinde kalan gün sayısı kadardır.
* Abonelerine bakiyesinde 5 TL altında bir tutar varsa standart internet aşım fiyatından ücretlendirilir.
(2 Kr / 100 KB)
*Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
*Cebinize Uyan Paketin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar.
* Bu tarifeye 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.)
* Başlangıç paketindeki promosyon başka bir hatta devredilemez.Turist başlangıç paketini sadece
yabancı uyruklu kişiler alabilir.
* Abonelerin başlangıç paketini satın almak ve aktive edebilmek için ilgili satış noktalarına yabancı
pasaport ile başvurmaları gerekir.
Turist başlangıç paketini satın alan aboneler otomatik olarak Dünya Küçük seçeneği abonesi olurlar ve
promosyon hesaplarından 3,5 TL düşer. Güncellenen Dünya Küçük seçeneği kapsamında Vodafone
operatörlerini arama 30 kuruş/dakika, diğer yönler 60 kuruş/dakika üzerinden ücretlendirilir.
(Dünya Küçük tarifesi kapsamında olmayan yönler; Cook Adaları, Lihtenştayn, Diego Garcia, Nauru,
Doğu Timur, Niue,Falkland Adaları, Palau, Gine Bissau, Papau Yeni Gine, Greenland Saint Helena,G
uantanamo, Sao Tome ve Principe, Kirbati, Solomon Adaları, Kuzey Kore, Somali, Küba, Tokelau,
Yurtdışı Özel Servis Numaraları ve Uydu Aramaları.)
* Abone dilerse ilgili Dünya Küçük seçeneğini iptal etme hakkına sahiptir; Dünya Küçük seçeneği iptal
edildiğinde, yurtdışı aramalar standart yurtdışı arama tarifesini üzerinden ücretlendirilir.
Abone iptal etmediği sürece Dünya Küçük aylık ücreti 3,5 TL abonenin hesabından düşer.
* Fiyatlara KDV(18%) ÖİV(25%) dahildir.

