02.01.2017 itibariyle internet asım ücreti değiştirilmiştir.
24.12.2016 tarihinde internet asımı değiştirilmiştir.
*29.03.2016 tarihli bildirim ile azami fiyat değişikliği yapılmıştır.
=======
* Fiyatlara KDV () ve ÖIV (%) dahildir.
* Fiyatlar yurtiçi görüsmeleri kapsamaktadir.
* "Yeni Cep Ögrenci" ve "Yepyeni Cep Ögrenci" adli faturasiz tarife paketlerinin ücret ve diger
kullanim kosullari esitlenmis olup, bu iki tarife paketinin 18.01.2011 den geçerli olarak "Yeni Cep
Ögrenci" ortak adiyla sunulmaya baslanmistir
*5 Nisan 2016 tarihi itibariyle abonelerimiz;
- 20 TL altında yükleme yaparsa her yöne 60 kr / 60 sn olarak ücretlendirileceklerdir.
- En az 20 TL yüklediğinde her yöne 50 Kr / 60 sn ücretlendirilir. Vodafone'lularla 61. sn ile 600.sn
arasında 0 TL'den, diğer yönlere 61. sn ile 120. sn arasında 0 TL'den ücretlendirilir.
- En az 30 TL yüklediğinde her yöne 50 Kr / 60 sn ücretlendirilir. Vodafone'lularla 61. sn ile 600.sn
arasında 0 TL'den, diğer yönlere 61. sn ile 180. sn arasında 0 TL'den ücretlendirilir.
- En az 50 TL yüklediğinde her yöne 50 Kr / 60 sn ücretlendirilir. Vodafone'lularla 61. sn ile 600.sn
arasında 0 TL'den, diğer yönlere 61. sn ile 300. sn arasında 0 TL'den ücretlendirilir.
* SMS ücretlendirmesi 60 kr / 1 adettir.
* Yükleme sarti saglandiginda indirimli görüsmeler 30 gün için geçerlidir.
* Yeni Cep Ögrenci Tarifesi aboneleri indirimli tarifelerden yararlanabilmek için 30 günde bir, tek
seferde en az 20 TL yüklemelidirler. 30 gün sonunda en az 20 TL yükleme yapilmazsa görüsmeler,
indirimsiz tarife olan 60 kurus/dk'dan ücretlendirilmektedir.
* Yeni Cep Ögrenci Tarifesi'nden bireysel aboneler yararlanabilirler.Yeni aboneler Baslangiç Paketi
satin alarak, mevcut aboneler paket degisikligi ile Yeni Cep Ögrenci Tarifesi'nden yararlanabilirler.
* Özel servis aramalari yurtiçi ücretlendirme kapsaminda degerlendirilmemektedir.
* Yeni Cep Ögrenci Tarifesi'nde konferans görüsme özelligi kullanilamamaktadir.
Uluslararasi aramalar ekstra bir avantaj satin alinmadigi durumda standart tarifeden ücretlendirilir.
• 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.
• Kisa numarali özel servisler, 118'li numaralar ve katma degerli hizmet sunulan numaralar tarifedeki
ücretlerden farkli olarak ücretlendirilir. Kisa numarali özel servislerde geçerli olan ücretler için lütfen
tiklayiniz.
• Hem tarifeniz, hem de varsa kampanya, konusma, mesaj veya internet paketlerinizle sahip
oldugunuz haklarin (Dakika, SMS, MMS ve internet) bakiyesini OZETyazip 7000'e ücretsiz bir mesaj
göndererek kolayca ögrenebilirsiniz. Kolay Bakiye Servisi ile ilgili detayli bilgi için tiklayin.
* Yeni Cep Öğrenci Tarifesi'ne 24.12.2016 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 Yeni Cep
Öğrenci 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 Yeni Cep Öğrenci 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.
(15 Kr / 10 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.)

