02.01.2017 itibariyle internet asım ücreti değiştirilmiştir.
27.12.2016 itibariyle tarifenin içeriği değiştirilmiştir.
=====
KurumsalAile/Resmi Kurumlar Faturasız tarifesi kapsamındaki 500 dakika grupiçi görüşme süresi,
aşağıda yeralan tüm tarife abonelerine yapılan aramalar için kullanılabilmektedir.
* KurumsalAile/Resmi Kurumlar Faturalı
* KurumsalAile/Resmi Kurumlar Faturasız
* CepÖzel Kamu Çalışanları
* CepÖzel Türk Silahlı Kuvvetleri
* CepÖzel Öğretmen
Tarifenin grup içi ücretlendirme periyodu 60 sn.dir. Dakikası 40 Kr uygulaması 60 sn/ 40 Kr dakikası 30
kr uygulaması 60 sn/ 30 kr olarak ücretlendirilmektedir. Kullanılmayan grupiçi dakikalar bir sonraki
aya devretmeyecektir.
KurumsalAile/Özel Kurumlar Faturasız abonelerine aşağıda belirtilen durumlarda otomatik SMS
gönderilecektir: * KurumsalAile grubuna tanımlandığında.
* Grup İçi 500 dk. ücretsiz görüşme başladığında.
* Grup İçi 500 dk. ücretsiz görüşme süresi bittiğinde.
* Kurumsal Aile Resmi Kurumlar Tarifesi'ne 27.12.2016 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 Kurumsal Aile
Resmi Kurumlar 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 Kurumsal Aile Resmi Kurumlar 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 Internet hakkına 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 Internet Paketi tanımlandıktan 7 günün sonra olarak yenilenir.
* Cebinize Uyan Internet Paketi 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 Internet Paketi'nin 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.)

