2GB Yaza Özel Hoşgeldin Kampanya Esasları
Yaza Özel 2GB 12 Ay Paketi
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Paketten yalnızca yeni aktivasyon ya da numara taşıma yoluyla son 30 gün içinde gelen faturalı
Vodafone faydalanabilirler.
Yaza Ozel 2GB 12 Ay Paketi, satışa açık olduğu süre içerisinde sadece yeni müşteri alımına açık
olan tarifeler için geçerli olacaktır. Yeni müşteri alımına açık tarifelere www.vodafone.com.tr linki
üzerinden ulaşılabilir.
Paket kapsamında müşterilere 12 ay geçerli aylık 2 GB yurt ici internet kullanım hakkı ücretsiz
promosyon olarak verilir.Ay ile kastedilen fatura dönemidir.
Müşteriler pakete Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden giriş yapabilirler.
Paketin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar.
Paket 12 ay boyunca ücretsiz ve otomatik olarak fatura dönemlerinde yenilenir. 12 ayın sonunda
kendiliğinden iptal olur.
Paket kapsamında yüklenen içerik fatura dönemi bağımlıdır. Kullanılmayan bakiyeler fatura
dönemi sonuna silinir; bir sonraki aya devretmez.
12 aylık kullanım süresi bittiğinde müşteriye SMS ile bilgi verilir.
Paketin 80-100 kullanım bilgilendirme SMSleri ayrıca hesaplanarak gönderilir.
Paketten çıkış yapıldığında yüklenen faydalar paketin geçerlilik süresinin sonuna kadar
kullanılabilir.
Paketin geçerli olmadığı bir tarifeye geçildiği durumda paket iptal edilir.
Müşteriler Vodafone’dan numara taşıma, faturasız hatta geçiş, dondurma, iptal, kapama işlemlerini
yaparlarsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.
Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
Paket bittikten sonraki kullanımlar tarifenin kendi ücreti üzerinden ücretlendirilir
Paket bir GSM No tarafından yalnızca bir defa alınabilir.Bir GSM No’da yalnızca bir adet aktif paket
bulunur. Paket üst üste alınamaz.
Paket sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımı GPRS uluslararası dolaşım tarifesi
üzerinden ücretlendirilir.
Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.
Paketi satın alan kullanıcıların 3G ve 4G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G
ve 4G servisi kapatılmaz.
Paketten, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında
faydalanabilirsiniz. Aynı şekilde cihazınız 4G destekliyorsa 4G hızında, desteklemiyorsa 3G hızında
veya 2G/edge hızında faydalanabilirsiniz. Vodafone 4G/3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
Paketi kullanabilmek için telefonunuzdaki internet ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir.
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 kullanılan veri GPRS uluslararası
dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
Vodafone tarife/paket koşullarını, tarifeye/pakete ilişkin kampanya koşullarını ve
ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.
Vodafone'un tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.

