29.11.2016 tarihi itibariyle tarifeye internet özelliği dahil edilmiştir. Detaylar esastatır.
29.03.2016 itibariyle azami fiyat değişikliği bildirilmiştir.
Tarife 23.07.2015 tarihli ve PAZ/3966 nolu yazımız ile Kurumunuza bildirilmiştir. O tarihten beri
açıktır.
*06.01.2015 tarihi itbariyle Her Yere İndirim tarifesine numara taşıma, yeni hat tesisi, faturalıdan
faturasıza geçiş veya faturasız başka bir tarifeden tarife değişikliği yolu ile gelen abonelere otomatik
olarak SuperNet Günlük Paket tanımlanır. Aboneler dilerse çıkış yapabilir, veya sonradan pakete dahil
olabilirler. SüperNet Günlük Paket’e dair detay özellikler paketin bildiriminde detaylı olarak
belirtilmiştir.
=================
*Her Yer Indirim tarife bireysel faturasız abonelikler için geçerlidir.
*Aboneler indirimli tarifelerden yararlanabilmek için 15 TL ve üzeri yükleme yapmalıdırlar. Yeterli
yükleme tutarı sağlandığında indirim süresi 30 gündür.
* İndirimli tarife süresi sona erdiğinde abonenin tekrar yükleme yapmaması durumunda, görüşmeleri
indirimsiz tarife olan 60 kuruş/dk'den ücretlendirilmektedir.
* Yükleme koşulu ile uygulanan indirimli tarifede her yöne 5 dakikası 50 kuruş ücretlendirme
yapılmaktadır. Bu tarifede ücretlendirme periyodu, ilk 60 saniye için 50 kuruş, sonraki 240 saniye için
0 kuruş olarak ücretlendirilir.
* İndirimli süre içerisinde tekrar 15 TL ve üzeri yükleme yapılması durumunda indirimli görüşme
süresi uzatılır.
* Özel servis aramaları yurtiçi ücretlendirme kapsamında değerlendirilmemektedir.
* Kıbrıs aramaları uluslararası arama kapsamında ayrıca ücretlendirilir.
* Uluslararası aramalar, ekstra bir avantaj satın alınmadığı durumda standart tarifeden ücretlendirilir.
* Her Yer Indirim 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 Her Yer
Indirim 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 Her Yere İndirim 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.
(100 KB / 0,02 TL)
*Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
*Cebinize Uyan Paketin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar.
* Cep Aran Kampanyası bu tarife ile birlikte geçerli değildir.
* Bu tarifeye geçiş yapan aboneler otomatik olarak 3G hizmetinden faydalanmaya başlarlar.
* Tarifeye HERYERINDIRIM kodu ile SMS yoluyla veya yetkili satış kanallarından geciş yapılabilir.
* Aylık her Yöne Konuşma, Aylık Her Yöne Mini Konuşma, Süper Avantaj, Komple, Her Yöne 500 Dk,
Avantaj, Hoşgeldin, Aylık Vodafone içi Katla Kazan, Freezone'a Gel Katla Kazan, Her Yöne Katla Kazan,
Hoşgeldin Mini, Hoşgeldin Maksi, Genç 500, Süper Komple, Komple Özgürlük, Hoşgeldin 250, Her
Yöne 200 Dk, Hepsi Bir Arada Özgürlük, 3ü 1 Arada, Özgür İkili, Fırsat Üçlü, Yeni Fırsat Üçlü, Hoşgeldin
400, Yeni Özgür İkili, Genç İkili, Hoşgeldin 400 Yeni Hat, Komple Fırsat, Kolay Fırsat 500, Kolay Fırsat,
Ek Altın paketleri , Maksi Üçlü Paket bu tarife ile birlikte geçerli değildir.
* Vodafone Telekomünikasyon A.Ş Cep Aran kara listesinde olan aboneler bu tarifeden
yararlanamazlar.

