02.01.2017 itibariyle internet asım ücreti değiştirilmiştir.
26.12.2016 tarihinde tarifenin internet içeriği değiştirilmiştir.
29.03.2016 tarihinde yapılan bildirim ile azami fiyat değişikliğ yapılmıstır.
===========
Özgür Genç tarifesi 9 Ekim 2013 tarihinden itibaren yeni abone alimina kapatilacaktir.
- Fiyatlara KDV () ve ÖIV (%) dahildir.
25 yas ve 25 yas alti bireysel aboneler maksimum 3 Özgür Genç hatti ile tarifeden faydalanabilir.
25 yas veya altindaysan, ayni kütük numarasina sahip, birinci derece akrabanin üzerine hatti alip
kendini kullanici olarak göstererek Özgür Genç tarifesine abone olabilirsin. Halihazirda Vodafone hatti
kullaniyorsan yine ayni sekilde, Özgür Genç tarifesine geçebilmek için ayni kütük numarasina sahip,
birinci derece akrabanin üzerine olan hattinda kendini kullanici olarak göstererek Özgür Genç
tarifesine abone olabilirsin.
Tarifede uygulanan ücretlendirme periyodu 10 dak/65 kurus için ilk 10 saniyesi 10 kurus, sonraki 50
saniyesi 50 kurus, 60 sn den 600. saniyeye kadar olan kisim 5 kr olarak ücretlendirilir.
Yurtiçi SMS ücreti 60 kurus/adettir. Heryöne Maksi SMS paketi alindigi takdirde, paket limit asiminda
yurtiçi SMS'ler 60 kurus/adet olarak ücretlendirilecektir.
MMS ücreti 80 kurus/adettir.
Özel servis, roaming, yurtdisive Kibris aramalari kapsam disi olup ayrica ücretlendirilir.
Özgür Genç aboneleri aylik 500MB indirimli/aylik 500MB süper/aylik 1GB indirimli/aylik cepnet
internet paketi ve/veya 11.000 SMS paketlerinden herhangi birine sahip olup; aylik ürün hizmet
bedelinin tahsilini (abonenin hesabindan düsmesini) takiben gelecek mesaj ile sebeke içi ücretsiz
konusma süresi kazanir.
Ücretsiz konusmalarin periyodu 60 sn'dir.
Ilgili bedava konusma hakki ürün basina 2000'er dakika olup, aylik 500MB indirimli/aylik 500MB
süper/aylik 1GB indirimli/aylik cepnet internet paketi ya da Her Yöne Maksi SMS ürünlerinin aylik
kullanim süresi içerisinde her aksam 21.00 - sabah 09.00 arasi ve/veya Cuma 23.59.59 - Pazar
23.59.59 saatleri arasinda geçerlidir.
Belirtilen fiyatlara KDV () ve ÖIV (%) dahildir.
Vodafone'un tarife ve kampanya esaslarinda degisiklik yapma hakki saklidir. Ilgili tarife 19 Mayis 2011
tarihi itibariyle geçerlidir. Detayli bilgi için: www.vodafonefreezone.com
• 444’lü numaralara dogru yapilan aramalar sabit hat yönüne yapilan aramalarla ayni sekilde
ücretlendirilir. Sabit hat yönüne dogru konusma hakki içeren tarife, paket ve kampanyalar için 444’lü
numaralara dogru yapilan aramalar kapsam dahilindedir.
• 542 Vodafone Müsteri Hizmetleri’ne yapilan aramalar arama basi 40 Kurus olarak ücretlendirilir. 0
(542) 542 00 00 Vodafone Müsteri Hizmetleri’ne yapilan aramalar ise sabit hat aramalari
kapsamindadir.

• Kisa numarali özel servisler, 118'li numaralar ve katma degerli hizmet sunulan numaralar tarifedeki
ücretlerden farkli olarak ücretlendirilir.
• Hem tarifeniz, hem de varsa kampanya, konusma, mesaj veya internet paketlerinizle sahip
oldugunuz haklarin (Dakika, SMS, MMS ve internet) bakiyesini OZET yazip 7000'e ücretsiz bir mesaj
göndererek kolayca ögrenebilirsiniz.
* Özgür Genç Tarifesi'ne 26.12.2016 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 Özgür Genç
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 Özgür Genç 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.)

