Uyumlu 1 Fırsat Tarifesi
o Tarife faturalı bireysel abonelerin kullanımı içindir.
o Uyumlu 1 Fırsat Tarifesi kullanan aboneler aylık kontratsız 44 TL karşılığında, yurtiçi heryöne
750 dakika arama, yurt içi heryöne 250 SMS veya MMS gönderme ve yurtiçi 1GB cepten internet
faydalarını kullanma hakkına sahip olur.
o Müşterilerimiz, Vodafone faturasız tarifelerden faturalı tarifelere geçiş yoluyla kayıt olabilirler.
o Tarife kapsamındaki kalan dakikalar, SMS ve internet hakkı bir sonraki aya devreder. Dakika, SMS
ve internet hakkı yalnızca bir sonraki fatura dönemine devreder, o fatura döneminde
kullanılmazsa silinir.
o Tarife dahilinde verilen dakikaların, SMS'in ve internetin devreden dakikalara, SMS'e ve
devreden internete göre kullanım önceliği bulunmaktadır.
o Abone devreden haklarını Müşteri Hizmetleri, Vodafone Cep Merkezleri ve self service
kanallarından sorgulayabilir.
o Tarifedeki aboneler bakiyelerini OZET yazıp 7000’e yollayarak öğrenebilirler.
o Tarife dahilindeki dakikaların bitirilmesi durumunda yurtiçi diğer mobil operatörler yönüne
aramalar, her dakika 56,70 kr olacak şekilde ücretlendirilecektir. Aramalar için ücretlendirme
periyodu 6 saniyedir.
o Tarife dahilindeki SMS/MMS'in bitmesi durumunda yurtiçi SMS ve MMS’lerin her biri 40,75 kr
olacak şekilde ücretlendirilecektir.
o Tarife dahilindeki internetin bitmesi durumunda yurtiçi internet kullanımı her 100 KB’ı 57 kr
olacak şekilde ücretlendirilecektir. İnternet kullanım periyodu 32KB’dır.
o Tarife dahilindeki kullanım haklarının bitmesi durumunda aboneler SMS ile bilgilendirilir.
o Abonelerin yurt içinde kullanım yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla tarife girişinde abonelere
Avantajlı Aşım Paketi, Avantajlı Konusma Aşım Paketi ve Avantajlı SMS Aşım Paketleri otomatik
olarak tanımlanmaktadır. Paketler aylık olarak yenilenir. Talep eden aboneler bu paketleri (ayrı
ayrı) iptal edebilir.
o Avantajlı Aşım Paketi abonelerin bulundukları tarifedeki haklarının bitiminden sonra devreye
girer. İlgili fatura döneminde tarife haklarını bitirmeyen aboneler bu paket üzerinden
ücretlendirilmezler.
o Avantajlı Aşım Paketi kapsamında müşterilerin ilk 25 MB’lık kullanımı ücretlendirilmeyecektir.
o İlk 25 MB bittikten sonra aboneye 500 MB yüklenir ve Avantajlı Aşım Paketi kapsamında
ücretlendirme yapılır. Avantajlı Aşım Paketi stepli bir pakettir. Her 500MB bittiğinde yeni 500MB
yüklenir ve Avantajlı Aşım Paketi kapsamında ücretlendirme yapılır. Fatura dönem sonuna
kadar internet kullanımına devam edilebilir.
o Müşterinin tarifesi kapsamındaki yurt içi konuşma hakları bittikten sonra Avantajlı Konusma
Aşım Paketi kapsamında aboneye 250 DK yüklenir ve ücretlendirme yapılır. 250DK bittiğinde
yine bir 250DK yüklenir ve Avantajlı Konusma Aşım Paketi kapsamında ücretlendirilir. Herhangi
bir limit yoktur, kullanım devam ettikçe her 250DK’lık kullanım Avantajlı Konusma Aşım Paketi
kapsamında ücretlendirilir ve fatura dönem sonuna kadar kullanımına devam edilebilir.
o Müşterinin tarifesi kapsamındaki yurt içi SMS hakları bittikten sonra Avantajlı SMS Aşım Paketi
kapsamında aboneye 250 SMS yüklenir ve ücretlendirme yapılır. 250SMS bittiğinde yine bir
250SMS yüklenir ve Avantajlı SMS Aşım Paketi kapsamında ücretlendirilir. Herhangi bir limit
yoktur, kullanım devam ettikçe her 250SMS’lik kullanım Avantajlı SMS Aşım Paketi kapsamında
ücretlendirilir ve fatura dönem sonuna kadar kullanımına devam edilebilir.
o Avantajlı Aşım Paketi, Avantajlı Konusma Aşım Paketi ve Avantajlı SMS Aşım Paketleri
birbirlerine bağımlı paketler değildir. Ayrı ayrı iptal edilebilirler. Avantajlı Aşım Paketi IPTAL
AVANTAJLI ASIM yazıp 7000’e SMS gönderilerek , Avantajlı Konusma Aşım Paketi IPTAL
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AVANTAJLI KONUSMA yazıp 7000’e SMS gönderilerek, Avantajlı SMS Aşım Paketi IPTAL
AVANTAJLI SMS yazıp 7000’e SMS gönderilerek iptal edilebilir. Aynı zamanda paketler müşteri
hizmetleri kanalından da iptal edilebilir.
Avantajlı Aşım Paketi, iptal edildikten sonra AVANTAJLI ASIM yazıp 7000’e SMS gönderilerek;
Avantajlı Konusma Aşım Paketi iptal edildikten sonra AVANTAJLI KONUSMA yazıp 7000’e SMS
gönderilerek; Avantajlı SMS Aşım Paketi iptal edildikten sonra AVANTAJLI SMS yazıp 7000’e
SMS gönderilerek tekrar alınabilir. Aynı zamanda paketler müşteri hizmetleri kanalından da
tekrar alınabilir.
Uyumlu 1 Fırsat Tarifesindeki aboneler ücretli akıllı durdurma özelliğinden faydalanabilir.
Uyumlu 1 Fırsat tarifresi kapsamındaki internet haklarını kullanabilmek için abonelerin
telefonlarının internet ayarlarınının yapılmış olması gerekmektedir.
İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri, tarifenin internet
kotasından düşer.
Paket dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurtdışında veya
KKTC'de Roaming halindeyken yapılan aramalar hariçtir.
Kıbrıs'a doğru Türkiye´den başlatılan çağrılar paket kapsamında değildir.
Pakete ait toplu sürenin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i anlık ve günceldir.Sistem
yoğunluğu nedeniyle SMS gönderimlerinde gecikmeler yaşanabilir.
İnternet Paketinden, cep telefonunuz 4,5G ve 3G destekliyorsa 4,5G ve 3G hızında,
desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz.
Vodafone 4,5G ve 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Abonelerin internet kullanımlarını kolaylaştırmak amacıyla tarife girişinde 3G, 4,5G ve GPRS
özelliği otomatik olarak açılmaktadır.
Uyumlu 1 Fırsat tarifesiyle tanımlanan paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil
değildir.
İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurt dışında kullandığınız veri GPRS uluslararası
dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
Konferans görüşme servisi kullanılabilir.
VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları ve buna benzer hizmetler
kullanılamaz. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde
geçerlidir. Yurt dışında kullandığınız veri GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden
ücretlendirilir.
Vodafone tarife/paket koşullarını, tarifeye/pakete ilişkin kampanya koşullarını ve
ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.
Tarife dahilinde verilen dakikalar yarışma servisleri, sohbet hatları, tüm katma değerli hizmet
sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları kapsamamaktadır.
Tarife kapsamındaki her yöne dakikalar ile görüntülü aramalar yapılabilir.
Tarifeye giriş anlık veya bir sonraki fatura dönemi itibariyle olabilir.
Tarifeye numara taşıma, yeni hat alımı veya Vodafone’un faturasız tarifelerinden anlık giriş
yapıldığında aylık paket ücreti katılım tarihi ile bir sonraki fatura kesim tarihi arasındaki gün
sayısı ile orantılı olarak yüklenir ve fatura edilir. Tarife dahilinde sağlanan dakikalar, internet ve
SMS'ler tam olarak yüklenir.
Tarifeye Vodafone’un faturalı tarifelerinden anlık giriş yapıldığında aylık paket ücreti ve tarife
dahilinde sağlanan dakikalar, internet ve SMS'ler tarifeye katılım tarihi ile bir sonraki fatura
kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak yüklenir ve fatura edilir.

o Fatura dönemi içerisinde paketten çıkılması veya hattın iptal edilmesi durumunda abone aylık
paket ücretinin bir kısmını öder. Bu tutar paketi kullandığı gün sayısı ve kullanım oranı göz
önünde tutularak hesaplanır.
o Tarifeye faturasız tarifelerden geçişte abonenin üzerinde olan tüm paketleri anlık olarak iptal
olacaktır ve tarife ücretinin bir kısmı aboneye yansıtılacaktır. Bu tutar paketi kullandığı gün
sayısı ve kullanım oranı göz önünde tutularak hesaplanır.
o Başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapılamaz. Müşterilerin, kendilerine sunulan
hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya FCT (sabit terminal) veya şirket
santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
o Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen
abonelerin hattını kapatma hakkına sahiptir.
o Bir abone maksimum 5 adet hattı ile Uyumlu tarifelerinden yararlanabilir.
o Abonenin eğer son ödeme tarihi geçmiş fakat ödenmemiş faturası varsa başka bir tarifeye geçiş
yapamayacaktır. Bu tarifedeki aboneler faturalarını ödemediklerinde faturalı bireysel aboneler
için geçerli olan yasal takip süreci geçerli olacaktır.
o Aylık tarife ücreti, opsiyon/seçenek ücretleri,tarife aşım ücreti,telsiz kullanım ücreti, telsiz
ruhsat ücreti, yeni açılan hatlar için yeni tesis vergileri, sair işlem ücretleri, temel yan servis
ücretleri, bağış servisi ücreti faturaya yansır.
o Yurt dışı aramalar standart yurt dışını arama tarifesiyle ücretlendirilir.
o Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.

Uyumlu 3 Fırsat Tarifesi
o Tarife faturalı bireysel abonelerin kullanımı içindir.
o Uyumlu 3 Fırsat Tarifesi kullanan aboneler aylık kontratsız 49 TL karşılığında, yurtiçi heryöne
750 dakika arama, yurt içi heryöne 250 SMS veya MMS gönderme ve yurtiçi 3GB cepten internet
faydalarını kullanma hakkına sahip olur.
o Müşterilerimiz, Vodafone faturasız tarifelerden faturalı tarifelere geçiş yoluyla kayıt olabilirler.
o Tarife kapsamındaki kalan dakikalar, SMS ve internet hakkı bir sonraki aya devreder. Dakika, SMS
ve internet hakkı yalnızca bir sonraki fatura dönemine devreder, o fatura döneminde
kullanılmazsa silinir.
o Tarife dahilinde verilen dakikaların, SMS'in ve internetin devreden dakikalara, SMS'e ve
devreden internete göre kullanım önceliği bulunmaktadır.
o Abone devreden haklarını Müşteri Hizmetleri, Vodafone Cep Merkezleri ve self service
kanallarından sorgulayabilir.
o Tarifedeki aboneler bakiyelerini OZET yazıp 7000’e yollayarak öğrenebilirler.
o Tarife dahilindeki dakikaların bitirilmesi durumunda yurtiçi diğer mobil operatörler yönüne
aramalar, her dakika 56,70 kr olacak şekilde ücretlendirilecektir. Aramalar için ücretlendirme
periyodu 6 saniyedir.
o Tarife dahilindeki SMS/MMS'in bitmesi durumunda yurtiçi SMS ve MMS’lerin her biri 40,75 kr
olacak şekilde ücretlendirilecektir.
o Tarife dahilindeki internetin bitmesi durumunda yurtiçi internet kullanımı her 100 KB’ı 57 kr
olacak şekilde ücretlendirilecektir. İnternet kullanım periyodu 32KB’dır.
o Tarife dahilindeki kullanım haklarının bitmesi durumunda aboneler SMS ile bilgilendirilir.
o Abonelerin yurt içinde kullanım yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla tarife girişinde abonelere
Avantajlı Aşım Paketi, Avantajlı Konusma Aşım Paketi ve Avantajlı SMS Aşım Paketleri otomatik
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olarak tanımlanmaktadır. Paketler aylık olarak yenilenir. Talep eden aboneler bu paketleri (ayrı
ayrı) iptal edebilir.
Avantajlı Aşım Paketi abonelerin bulundukları tarifedeki haklarının bitiminden sonra devreye
girer. İlgili fatura döneminde tarife haklarını bitirmeyen aboneler bu paket üzerinden
ücretlendirilmezler.
Avantajlı Aşım Paketi kapsamında müşterilerin ilk 25 MB’lık kullanımı ücretlendirilmeyecektir.
İlk 25 MB bittikten sonra aboneye 500 MB yüklenir ve Avantajlı Aşım Paketi kapsamında
ücretlendirme yapılır. Avantajlı Aşım Paketi stepli bir pakettir. Her 500MB bittiğinde yeni 500MB
yüklenir ve Avantajlı Aşım Paketi kapsamında ücretlendirme yapılır. Fatura dönem sonuna
kadar internet kullanımına devam edilebilir.
Müşterinin tarifesi kapsamındaki yurt içi konuşma hakları bittikten sonra Avantajlı Konusma
Aşım Paketi kapsamında aboneye 250 DK yüklenir ve ücretlendirme yapılır. 250DK bittiğinde
yine bir 250DK yüklenir ve Avantajlı Konusma Aşım Paketi kapsamında ücretlendirilir. Herhangi
bir limit yoktur, kullanım devam ettikçe her 250DK’lık kullanım Avantajlı Konusma Aşım Paketi
kapsamında ücretlendirilir ve fatura dönem sonuna kadar kullanımına devam edilebilir.
Müşterinin tarifesi kapsamındaki yurt içi SMS hakları bittikten sonra Avantajlı SMS Aşım Paketi
kapsamında aboneye 250 SMS yüklenir ve ücretlendirme yapılır. 250SMS bittiğinde yine bir
250SMS yüklenir ve Avantajlı SMS Aşım Paketi kapsamında ücretlendirilir. Herhangi bir limit
yoktur, kullanım devam ettikçe her 250SMS’lik kullanım Avantajlı SMS Aşım Paketi kapsamında
ücretlendirilir ve fatura dönem sonuna kadar kullanımına devam edilebilir.
Avantajlı Aşım Paketi, Avantajlı Konusma Aşım Paketi ve Avantajlı SMS Aşım Paketleri
birbirlerine bağımlı paketler değildir. Ayrı ayrı iptal edilebilirler. Avantajlı Aşım Paketi IPTAL
AVANTAJLI ASIM yazıp 7000’e SMS gönderilerek , Avantajlı Konusma Aşım Paketi IPTAL
AVANTAJLI KONUSMA yazıp 7000’e SMS gönderilerek, Avantajlı SMS Aşım Paketi IPTAL
AVANTAJLI SMS yazıp 7000’e SMS gönderilerek iptal edilebilir. Aynı zamanda paketler müşteri
hizmetleri kanalından da iptal edilebilir.
Avantajlı Aşım Paketi, iptal edildikten sonra AVANTAJLI ASIM yazıp 7000’e SMS gönderilerek;
Avantajlı Konusma Aşım Paketi iptal edildikten sonra AVANTAJLI KONUSMA yazıp 7000’e SMS
gönderilerek; Avantajlı SMS Aşım Paketi iptal edildikten sonra AVANTAJLI SMS yazıp 7000’e
SMS gönderilerek tekrar alınabilir. Aynı zamanda paketler müşteri hizmetleri kanalından da
tekrar alınabilir.
Uyumlu 3 Fırsat Tarifesindeki aboneler ücretli akıllı durdurma özelliğinden faydalanabilir.
Uyumlu 3 Fırsat tarifresi kapsamındaki internet haklarını kullanabilmek için abonelerin
telefonlarının internet ayarlarınının yapılmış olması gerekmektedir.
İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri, tarifenin internet
kotasından düşer.
Paket dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurtdışında veya
KKTC'de Roaming halindeyken yapılan aramalar hariçtir.
Kıbrıs'a doğru Türkiye´den başlatılan çağrılar paket kapsamında değildir.
Pakete ait toplu sürenin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i anlık ve günceldir.Sistem
yoğunluğu nedeniyle SMS gönderimlerinde gecikmeler yaşanabilir.
İnternet Paketinden, cep telefonunuz 4,5G ve 3G destekliyorsa 4,5G ve 3G hızında,
desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz.
Vodafone 4,5G ve 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Abonelerin internet kullanımlarını kolaylaştırmak amacıyla tarife girişinde 3G, 4,5G ve GPRS
özelliği otomatik olarak açılmaktadır.

o Uyumlu 3 Fırsat tarifesiyle tanımlanan paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil
değildir.
o İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurt dışında kullandığınız veri GPRS uluslararası
dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
o Konferans görüşme servisi kullanılabilir.
o VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları ve buna benzer hizmetler
kullanılamaz. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde
geçerlidir. Yurt dışında kullandığınız veri GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden
ücretlendirilir.
o Vodafone tarife/paket koşullarını, tarifeye/pakete ilişkin kampanya koşullarını ve
ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.
o Tarife dahilinde verilen dakikalar yarışma servisleri, sohbet hatları, tüm katma değerli hizmet
sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları kapsamamaktadır.
Tarife kapsamındaki her yöne dakikalar ile görüntülü aramalar yapılabilir.
o Tarifeye numara taşıma, yeni hat alımı veya Vodafone’un faturasız tarifelerinden anlık giriş
yapıldığında aylık paket ücreti katılım tarihi ile bir sonraki fatura kesim tarihi arasındaki gün
sayısı ile orantılı olarak yüklenir ve fatura edilir. Tarife dahilinde sağlanan dakikalar, internet ve
SMS'ler tam olarak yüklenir.
o Tarifeye Vodafone’un faturalı tarifelerinden anlık giriş yapıldığında aylık paket ücreti ve tarife
dahilinde sağlanan dakikalar, internet ve SMS'ler tarifeye katılım tarihi ile bir sonraki fatura
kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak yüklenir ve fatura edilir.
o Fatura dönemi içerisinde paketten çıkılması veya hattın iptal edilmesi durumunda abone aylık
paket ücretinin bir kısmını öder. Bu tutar paketi kullandığı gün sayısı ve kullanım oranı göz
önünde tutularak hesaplanır.
o Başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapılamaz. Müşterilerin, kendilerine sunulan
hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya FCT (sabit terminal) veya şirket
santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
o Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen
abonelerin hattını kapatma hakkına sahiptir.
o Bir abone maksimum 5 adet hattı ile Uyumlu tarifelerinden yararlanabilir.
o Abonenin eğer son ödeme tarihi geçmiş fakat ödenmemiş faturası varsa başka bir tarifeye geçiş
yapamayacaktır. Bu tarifedeki aboneler faturalarını ödemediklerinde faturalı bireysel aboneler
için geçerli olan yasal takip süreci geçerli olacaktır.
o Aylık tarife ücreti, opsiyon/seçenek ücretleri,tarife aşım ücreti,telsiz kullanım ücreti, telsiz
ruhsat ücreti, yeni açılan hatlar için yeni tesis vergileri, sair işlem ücretleri, temel yan servis
ücretleri, bağış servisi ücreti faturaya yansır.
o Yurt dışı aramalar standart yurt dışını arama tarifesiyle ücretlendirilir.
o Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.

Uyumlu 6 Fırsat Tarifesi
o Tarife faturalı bireysel abonelerin kullanımı içindir.
o Uyumlu 6 Fırsat Tarifesi kullanan aboneler aylık kontratsız 54 TL karşılığında, yurtiçi heryöne
750 dakika arama, yurt içi heryöne 250 SMS veya MMS gönderme ve yurtiçi 6GB cepten internet
faydalarını kullanma hakkına sahip olur.
o Müşterilerimiz, Vodafone faturasız tarifelerden faturalı tarifelere geçiş yoluyla kayıt olabilirler.

o Tarife kapsamındaki kalan dakikalar, SMS ve internet hakkı bir sonraki aya devreder. Dakika, SMS
ve internet hakkı yalnızca bir sonraki fatura dönemine devreder, o fatura döneminde
kullanılmazsa silinir.
o Tarife dahilinde verilen dakikaların, SMS'in ve internetin devreden dakikalara, SMS'e ve
devreden internete göre kullanım önceliği bulunmaktadır.
o Abone devreden haklarını Müşteri Hizmetleri, Vodafone Cep Merkezleri ve self service
kanallarından sorgulayabilir.
o Tarifedeki aboneler bakiyelerini OZET yazıp 7000’e yollayarak öğrenebilirler.
o Tarife dahilindeki dakikaların bitirilmesi durumunda yurtiçi diğer mobil operatörler yönüne
aramalar, her dakika 56,70 kr olacak şekilde ücretlendirilecektir. Aramalar için ücretlendirme
periyodu 6 saniyedir.
o Tarife dahilindeki SMS/MMS'in bitmesi durumunda yurtiçi SMS ve MMS’lerin her biri 40,75 kr
olacak şekilde ücretlendirilecektir.
o Tarife dahilindeki internetin bitmesi durumunda yurtiçi internet kullanımı her 100 KB’ı 57 kr
olacak şekilde ücretlendirilecektir. İnternet kullanım periyodu 32KB’dır.
o Tarife dahilindeki kullanım haklarının bitmesi durumunda aboneler SMS ile bilgilendirilir.
o Abonelerin yurt içinde kullanım yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla tarife girişinde abonelere
Avantajlı Aşım Paketi, Avantajlı Konusma Aşım Paketi ve Avantajlı SMS Aşım Paketleri otomatik
olarak tanımlanmaktadır. Paketler aylık olarak yenilenir. Talep eden aboneler bu paketleri (ayrı
ayrı) iptal edebilir.
o Avantajlı Aşım Paketi abonelerin bulundukları tarifedeki haklarının bitiminden sonra devreye
girer. İlgili fatura döneminde tarife haklarını bitirmeyen aboneler bu paket üzerinden
ücretlendirilmezler.
o Avantajlı Aşım Paketi kapsamında müşterilerin ilk 25 MB’lık kullanımı ücretlendirilmeyecektir.
o İlk 25 MB bittikten sonra aboneye 500 MB yüklenir ve Avantajlı Aşım Paketi kapsamında
ücretlendirme yapılır. Avantajlı Aşım Paketi stepli bir pakettir. Her 500MB bittiğinde yeni 500MB
yüklenir ve Avantajlı Aşım Paketi kapsamında ücretlendirme yapılır. Fatura dönem sonuna
kadar internet kullanımına devam edilebilir.
o Müşterinin tarifesi kapsamındaki yurt içi konuşma hakları bittikten sonra Avantajlı Konusma
Aşım Paketi kapsamında aboneye 250 DK yüklenir ve ücretlendirme yapılır. 250DK bittiğinde
yine bir 250DK yüklenir ve Avantajlı Konusma Aşım Paketi kapsamında ücretlendirilir. Herhangi
bir limit yoktur, kullanım devam ettikçe her 250DK’lık kullanım Avantajlı Konusma Aşım Paketi
kapsamında ücretlendirilir ve fatura dönem sonuna kadar kullanımına devam edilebilir.
o Müşterinin tarifesi kapsamındaki yurt içi SMS hakları bittikten sonra Avantajlı SMS Aşım Paketi
kapsamında aboneye 250 SMS yüklenir ve ücretlendirme yapılır. 250SMS bittiğinde yine bir
250SMS yüklenir ve Avantajlı SMS Aşım Paketi kapsamında ücretlendirilir. Herhangi bir limit
yoktur, kullanım devam ettikçe her 250SMS’lik kullanım Avantajlı SMS Aşım Paketi kapsamında
ücretlendirilir ve fatura dönem sonuna kadar kullanımına devam edilebilir.
o Avantajlı Aşım Paketi, Avantajlı Konusma Aşım Paketi ve Avantajlı SMS Aşım Paketleri
birbirlerine bağımlı paketler değildir. Ayrı ayrı iptal edilebilirler. Avantajlı Aşım Paketi IPTAL
AVANTAJLI ASIM yazıp 7000’e SMS gönderilerek , Avantajlı Konusma Aşım Paketi IPTAL
AVANTAJLI KONUSMA yazıp 7000’e SMS gönderilerek, Avantajlı SMS Aşım Paketi IPTAL
AVANTAJLI SMS yazıp 7000’e SMS gönderilerek iptal edilebilir. Aynı zamanda paketler müşteri
hizmetleri kanalından da iptal edilebilir.
o Avantajlı Aşım Paketi, iptal edildikten sonra AVANTAJLI ASIM yazıp 7000’e SMS gönderilerek;
Avantajlı Konusma Aşım Paketi iptal edildikten sonra AVANTAJLI KONUSMA yazıp 7000’e SMS
gönderilerek; Avantajlı SMS Aşım Paketi iptal edildikten sonra AVANTAJLI SMS yazıp 7000’e
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SMS gönderilerek tekrar alınabilir. Aynı zamanda paketler müşteri hizmetleri kanalından da
tekrar alınabilir.
Uyumlu 6 Fırsat Tarifesindeki aboneler ücretli akıllı durdurma özelliğinden faydalanabilir.
Uyumlu 6 Fırsat tarifresi kapsamındaki internet haklarını kullanabilmek için abonelerin
telefonlarının internet ayarlarınının yapılmış olması gerekmektedir.
İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri, tarifenin internet
kotasından düşer.
Paket dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurtdışında veya
KKTC'de Roaming halindeyken yapılan aramalar hariçtir.
Kıbrıs'a doğru Türkiye´den başlatılan çağrılar paket kapsamında değildir.
Pakete ait toplu sürenin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i anlık ve günceldir.Sistem
yoğunluğu nedeniyle SMS gönderimlerinde gecikmeler yaşanabilir.
İnternet Paketinden, cep telefonunuz 4,5G ve 3G destekliyorsa 4,5G ve 3G hızında,
desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz.
Vodafone 4,5G ve 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Abonelerin internet kullanımlarını kolaylaştırmak amacıyla tarife girişinde 3G, 4,5G ve GPRS
özelliği otomatik olarak açılmaktadır.
Uyumlu 6 Fırsat tarifesiyle tanımlanan paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil
değildir.
İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurt dışında kullandığınız veri GPRS uluslararası
dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
Konferans görüşme servisi kullanılabilir.
VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları ve buna benzer hizmetler
kullanılamaz. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde
geçerlidir. Yurt dışında kullandığınız veri GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden
ücretlendirilir.
Vodafone tarife/paket koşullarını, tarifeye/pakete ilişkin kampanya koşullarını ve
ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.
Tarife dahilinde verilen dakikalar yarışma servisleri, sohbet hatları, tüm katma değerli hizmet
sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları kapsamamaktadır.
Tarife kapsamındaki her yöne dakikalar ile görüntülü aramalar yapılabilir.
Tarifeye numara taşıma, yeni hat alımı veya Vodafone’un faturasız tarifelerinden anlık giriş
yapıldığında aylık paket ücreti katılım tarihi ile bir sonraki fatura kesim tarihi arasındaki gün
sayısı ile orantılı olarak yüklenir ve fatura edilir. Tarife dahilinde sağlanan dakikalar, internet ve
SMS'ler tam olarak yüklenir.
Tarifeye Vodafone’un faturalı tarifelerinden anlık giriş yapıldığında aylık paket ücreti ve tarife
dahilinde sağlanan dakikalar, internet ve SMS'ler tarifeye katılım tarihi ile bir sonraki fatura
kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak yüklenir ve fatura edilir.
Fatura dönemi içerisinde paketten çıkılması veya hattın iptal edilmesi durumunda abone aylık
paket ücretinin bir kısmını öder. Bu tutar paketi kullandığı gün sayısı ve kullanım oranı göz
önünde tutularak hesaplanır.
Başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapılamaz. Müşterilerin, kendilerine sunulan
hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya FCT (sabit terminal) veya şirket
santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen
abonelerin hattını kapatma hakkına sahiptir.
Bir abone maksimum 5 adet hattı ile Uyumlu tarifelerinden yararlanabilir.

o Abonenin eğer son ödeme tarihi geçmiş fakat ödenmemiş faturası varsa başka bir tarifeye geçiş
yapamayacaktır. Bu tarifedeki aboneler faturalarını ödemediklerinde faturalı bireysel aboneler
için geçerli olan yasal takip süreci geçerli olacaktır.
o Aylık tarife ücreti, opsiyon/seçenek ücretleri,tarife aşım ücreti,telsiz kullanım ücreti, telsiz
ruhsat ücreti, yeni açılan hatlar için yeni tesis vergileri, sair işlem ücretleri, temel yan servis
ücretleri, bağış servisi ücreti faturaya yansır.
o Yurt dışı aramalar standart yurt dışını arama tarifesiyle ücretlendirilir.
o Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.

Faturalıyı Dene Kampanyasi
o Kampanyadan sadece son 30 gün içerisinde faturasızdan faturalıya geçen Vodafone
aboneli faydalanabilirler..
o Kampanya kapsamına Uyumlu 1 Fırsat, Uyumlu 3 Fırsat, Uyumlu 6 Fırsat tarifeleri
girmektedir.
o Kampanya 3 ve 12 aylık "iki dönem"den oluşur. Ay ile kastedilen fatura dönemidir. İlk 3
Aylık dönem, "Birinci Dönem", ikinci 12 aylık dönem ise "İkinci Dönem" olarak anılacaktır.
o Kampanyaya dahil olan müşteriler kampanya kapsamında 15 ay taahhüt vermeleri
karşılığında Uyumlu 1 Fırsat, Uyumlu 3 Fırsat, Uyumlu 6 Fırsat tarifelerinin aylık standart
ücreti üzerinden KDV ve OIV dahil 22 TL indirim alırlar.
o Kampanyaya dahil olan aboneler ilk 3 aylık fatura döneminde kampanyadan cayma bedeli
ödenmeksizin çıkış yapılabilir. Abone Birinci Dönemin son fatura döneminin son gününe
dek kampanyayı sonlandıracak herhangi bir işlem (kampanyadan çıkış, numara taşıma,
tarife değişikliği, faturasıza geçme, herhangi bir sebeple dondurma, herhangi bir sebeple
hat iptali) yapmadığı takdirde İkinci Dönem başlar.
o İkinci Dönem yalnızca Birinci Dönem yukarıda açıklanan haller ile sonlanmaz ise devreye
girer.
o Kampanya abone alımına kapansa da, İkinci Dönem Birinci Dönemi tamamlayıp
o kampanyası sonlanmayan aboneler için devreye girer.
o Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kampanyadan çıktıklarında,
kampanyanın geçerli olduğu Uyumlu 1 Fırsat, Uyumlu 3 Fırsat, Uyumlu 6 Fırsat haricinde
başka bir tarifeye değiştirdiklerinde, devrettiklerinde, dondurduklarında, ön ödemeliye
geçiş yaptıklarında, numaralarını başka operatörlere taşıdıklarında, hatlarının herhangi bir
sebeple iptal edildiğinde kampanyadan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir. Bu
durumlarda abonenin bir sonraki faturasına taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır.
o Kampanyanın taahhüt süresinden önce sona ermesi durumunda kampanyanın bitiş
tarihinden taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için, taahhüt cayma bedeli
yansıtılacaktır.
o Kampanyada cayma bedeli her dönem için aşağıda ifade edildiği şekilde hesaplanır. İlk
dönem için sağlanan fayda ve ödenmesi taahhüt edilen tutar 3 aylık süreç esas alınarak,
ikinci dönem için ise 3. fatura döneminden sonraki dönemlere bakılarak aboneye
sağlanan fayda ve ödemesi taahhüt edilen tutar esas alınarak hesaplanır. İlk 3 aylık fatura
döneminde kampanyadan cayma bedeli ödenmeksizin çıkış yapılabilir.
o Cayma bedeli kampanya içinde kalınan her ay için yapılmış olan kampanya indirimlerinin
toplamıdır. Bu tutar, kampanyanın son ayına kadar kalınması durumunda ödenecek
toplam tutar ile karşılaştırılır ve düşük olan tutar aboneye cayma bedeli olarak yansıtılır.
o Kampanyaya Uyumlu 1 Fırsat, Uyumlu 3 Fırsat, Uyumlu 6 Fırsat tarifesi ile giriş yapmış
aboneler, bu tarifeler arasında kampanyayı kırmadan geçiş yapabilirler.

o Yalnızca Uyumlu 1 Fırsat, Uyumlu 3 Fırsat, Uyumlu 6 Fırsat tarifeleri bu kampanyanın
tahhütnamesi kapsamındadır. Abonenin tarifesi ile birlikte otomatik satın aldığı herhangi
bir ek paketi olması durumunda bu paket işbu taahhütname kapsamında değildir.
o Kampanyaya dahil olan abonelerin 4.5G servisi açılır.
o 30 gün içerisinde 1 defa tarife değişikliği yapılabilir. Yeni müşteriler için ilk tarife değişikliği
30 gün sonrasında yapılabilir.
o Kampanyaya katılım anlık olur. Sadece abone kampanya için uygun tarifede değil iken
kampanya için uygun olan bir tarifeye ileri tarihli geçiş talebi varsa kampanyaya ileri tarihli
olarak/bir sonraki fatura dönemi ile giriş yapar.
o Kampanya çıkışları anlık olur.
o Kampanyaya giriş yapıldığı zaman ilk ay için indirim miktarının hepsi faturaya yansıtılır.
Fakat, kampanyaya girmeden evvel tarifeye giriş anlık olmuş ve tarifenin aylık paket ücreti
bir sonraki fatura dönemine kalan gün sayısı ile orantılı olarak yansıtılmış ve yansıtılan tarife
aylık paket ücreti kampanya indirim miktarından az ise indirim maksimum o ay için
yansıtılan tarife ücreti kadar yapılır. Sonraki aylar tam indirim tutarları yansıtılır.
o Bir müşteri her bir tarifedeki kampanyadan maksimum 10 hattı ile kampanyadan
yararlanabilir.
o Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır
o Kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin Vodafone'un Kurumsal Güvenlik birimi
tarafından belirlenen kara / gri listede, kredi kartı kara listede, cep aran kara listede yer
almaması gerekmektedir.
o Kampanya dahilinde abonelerin sunulan hakların 3. şahıslara trafik satışı yaparak
kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım
amaçlı olarak kullanımına izin verilmez.
o Vodafone kampanyayı istediği tarihte sona erdirme hakkını saklı tutar.
o Güncel ve detaylı kampanya bilgilerine vodafone.com.tr’den erişilebilir.

