+1 TL’ye Katlayan İnternet Kampanyası

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından +1 TL’ye Katlayan İnternet
Kampanyası’ndan (“Kampanya”)
İnternetli Esnaf Small tarifesine
Yeni İnternetli Esnaf Medium tarifesine
İnternetli Esnaf Large tarifesine

(“Tarife 1”)
(“Tarife 2”)
(“Tarife 3”)

(Birlikte “tarifeler”)
dahil olarak yararlanmak istememiz sebebiyle EK-2’de belirtilen hatlarımız için ......./......./........
tarihli imzaladığımız Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile işbu ..... (.....) sayfadan ibaret olan
Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri ve bilgileri inceleyerek kendi
koşullarımıza uygun bularak imzaladık. İşbu Taahhütname (“Taahhütname”) ile;
1. EK-2’te belirtilen Faturalı hatlarımıza karşılık gelen yine EK-2’de belirtilen ilgili Tarife(ler)i kendi
seçimimiz doğrultusunda belirlediğimizi ve EK-2’de belirtilen hatlarımızı işbu Taahhütname’yi
imzaladığımız tarih itibarıyla en az taahhüt süresi (on iki fatura dönemi) boyunca
kullanacağımızı,
2. Taahhüt süresinin bitiminde kampanya kapsamında verilen %25 oranındaki indirimin ve
ek olarak sağlanan internet kullanım hakkı faydasının ortadan kalkacağını ve seçmiş
olduğumuz tarifenin güncel standart ücretinden ücretlendirileceğimizi,
3. Kampanya’ya tabi hatlarımız ile, Taahhütname’yi imzaladığımız tarih itibarıyla, Taahhütname
süresince (on iki fatura dönemi) Vodafone tarafından internet sitesi vb. yollarla aksi belirtilmedikçe
başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımızı,
4. İmzaladığımız ......./......./........ tarihli Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm
hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ve Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda
Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
5. Taahhütname kapsamında EK-2’de yer alan Faturalı hatlarımıza karşılık gelen yine EK-2’de
belirtilen ilgili Tarife(ler)e tabi olarak kullanacağımızı,
6. Vodafone’un işbu Kampanya koşullarında ve/veya Kampanyaya konu Tarife(ler)de,
ücretlendirmelerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere
uygun olarak değişiklik yapma hakkı olduğunu,

Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza

:
:
:
:
:

İmza Tarihi

Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:

:........../............/.............
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7. İşbu Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi
ile tesis edilen aboneliğimizin tarafımızdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki
yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi
ve/veya hatlarımızın iptal edilmesi, dondurulması ve/veya hatlarımızı iptal etmemiz,
dondurmamız, devretmemiz, ön ödemeli hatlara çevirmemiz ve/veya numara taşınabilirliği
kapsamında başka bir operatöre geçmemiz, bu taahhütnameye tabi EK-2’de belirtilen
Faturalı hatlarımıza karşılık gelen yine EK-2’de belirtilen ilgili Tarife(ler)den başka
Tarife(ler/y)e geçirmemiz veya Kampanyadan çıkmamız halinde, hiçbir zaman, fesih ya da
sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımızca işbu
Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle ödenmesi gereken
toplam tutarı aşmaması koşuluyla, Kampanya’dan yararlandığımız süre boyunca tarafımıza
uygulanmış indirimlerin toplamının Vodafone tarafından tarafımıza gönderilecek ilk faturada
ceza bedeli olarak yansıtılacağını ve işbu tutarı aynen ödeyeceğimizi,
8. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) fatura dönemi
süreyle geçerli olacağını, aşağıdaki adresimizin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini
bildirmediğimiz takdirde bu adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafımıza yapılmış sayılacağını,
aşağıda verdiğimiz Abone Tebligat Adresi ile Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan
fatura adresimizin aynı olduğunu, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
Faturalarımın aşağıda belirttiğim e-posta adresime gönderilmesini talep ediyorum.
..........................................@.................................................
Faturalarımın posta yolu ile değil, SMS yolu ile mobil cep telefonuma gönderilmesini talep ediyorum.
Abone Adı Soyadı:
Abone İmza:
Vodafone tarafından; iletişim bilgilerim kullanılarak tarafıma pazarlama amaçlı iletişim yapılmasını kabul
ediyor ve bu Onayımı her zaman 5203’eİPTAL yazarak gönderip iptal edebileceğimi ve ONAY yazarak
tekrar aktif hale getirebileceğimi biliyorum.
İzin kutucuğu

□

Tüm kullanım ( ses, SMS, data), yer, cihaz, abonelik bilgilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin,
aboneliğim süresince, katma değerli ve elektronik haberleşme hizmetlerinde faydalanmak amacıyla
Vodafone veya Vodafone’un yetkilendirdiği üçüncü partiler tarafından işlenmesini kabul ediyor ve bu
Onayımı her zaman 4004’e İPTAL yazarak gönderip iptal edebileceğimi biliyorum.
Abone Adı Soyadı:

Abone İmza:

Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza

:
:
:
:
:
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Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:
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EK-1 Kampanya Esasları
 Internetli Esnaf Small, Yeni İnternetli Esnaf Medium veya İnternetli Esnaf Large tarifesine geçen
şahıs esnaf aboneleri (bireysel müşteri tipindeki aboneler), 12 ay taahhüt ve tarife ücretine ek
olarak +1 TL vermeleri halinde; 12 ay boyunca tarife ücreti üzerinden %25 indirim ve tarife
içeriğindeki internet faydası kadar ek internet kullanım hakkına sahip olacaklardır.
 Tarife ücretleri Kampanya ile birlikte aşağıdaki gibi olacaktır:
 İnternetli Esnaf Small Tarifesi: 1000 Dakika / 1000 SMS / 2GB kullanım hakkına
sahip olacak ve ücreti 30 TL olacaktır.
 Yeni İnternetli Esnaf Medium Tarifesi: 2000 Dakika / 2000 SMS / 4GB kullanım
hakkına sahip olacak ve ücreti 45 TL olacaktır.
 İnternetli Esnaf Small Tarifesi: 3000 Dakika / 3000 SMS / 6GB kullanım hakkına
sahip olacak ve ücreti 60 TL olacaktır.
 Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kampanyadan çıktıklarında,
kampanyanın geçerli olduğu mevcut tarifelerinden başka tarifelere geçtiklerinde, hatlarını iptal
ettirdiklerinde, devrettiklerinde, dondurduklarında, ön ödemeliye geçiş yaptıklarında,
numaralarını başka operatörlere taşıdıklarında kampanyadan yararlanma haklarını
kaybedeceklerdir. Bu durumlarda abonenin bir sonraki faturasına taahhüt cayma bedeli
yansıtılacaktır.
 Kampanya Cayma bedelleri ilgili kampanyalar verilen faydaların toplamı olarak
hesaplanmaktadır. İlgili kampanyalar için aylık sağlanan indirimler aşağıdaki gibidir:
 +1 TL’ye Katlayan İnternet Small: 23,67 TL
 +1 TL’ye Katlayan İnternet Medium: 33,67 TL
 +1 TL’ye Katlayan İnternet Larger: 43,67 TL
 Kampanya faydaları öncelikli kullanılır. Aboneler önce kampanyadan kaynaklanan dakikalarını
sonrasında ise tarifelerindeki dakikaları, SMS'leri, internet paketini kullanır.
 Kampanya dahilindeki internet hakkı sadece yurtiçi kullanımları kapsayıp uluslararası aramalar
için kullanılamaz. Verilen internet hakkı tarife özelliği değil, ek internet kullanım hakkı sağlayan
internet paketidir. Vodafone herşey dahil pasaport gibi özellikteki, tarife özelliği ile kullanılan
ürünlerle birlikte kullanılamaz.
 Kampanya dahilindeki indirim ve Vodafone yönüne sınırsız konuşma faydası abonenin sahip
olduğu tarifenin ücretlendirme periyotlarına aylık 12 ay boyunca olarak tanımlanır. Tekrar
yenilemez, ve 13. Ayda standart ücretlendirme yansıtılır.
Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza

:
:
:
:
:

İmza Tarihi

Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:

:........../............/.............
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 Bir müşteri maksimum 4 hattı ile bu kampanyaya dahil olabilirler.
 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.
 Kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin Vodafone'un Kurumsal Güvenlik birimi
tarafından belirlenen kara / gri listede, kredi kartı kara listede, cep aran kara listede yer
almaması ve MERNIS sorgusunun başarılı yapılabiliyor olması ve hatların aktif statüde olması
gerekmektedir.
 Kampanya dahilinde verilen ek internet kullanım hakkı KKTC’de geçerli değildir.
 Bu kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte
kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan
çıkması gerekmektedir.
 Abone ilgili pakete gecisle birlikte yurtiçi 4.5G servisinin kullanima acilmasina onay vermis
sayilir. Abone, BTK yetkilendirmesi sonucunda Vodafone Telekomünikasyon AŞ tarafından
4.5G hizmetinin sunulmaya baslayacagi tarih itibariyle, herhangi bir ek işlem yapmadan
yurtiçinde 4.5G servisini kullanmaya başlayacaktır. Abone isterse servisten çıkış
sağlayabilecektir. Servise girişte ve çıkışta aboneye ilgili sms bilgilendirmeleri yapılmaktadır.
 Kampanya dahilinde verilen ek internet kullanım hakkı KKTC’de geçerli değildir.
 Vodafone'un Kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır
 Kampanya sadece bireysel tipteki Esnaf tarifesi aboneleri için geçerlidir. Kurumsal Esnaf
Tarifesi kullanıcıları bu kampanyadan faydalanamazlar.
 Güncel ve detaylı kampanya bilgilerine vodafone.com.tr’den erişilebilir.
 Vodafone kampanyayı istediği tarihte sona erdirme hakkını saklı tutar.
 Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 Güncel ve detaylı kampanya bilgilerine vodafone.com.tr’den erişilebilir.
 Kampanya yeni abone alımına kapanma tarihi: 15.02.2016
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EK-2 Kampanyadan Yararlanacak Olan GSM Hatları Listesi
Sıra
No
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GSM
No

Tarife
Adı

Hat Sayısı:...................................
Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza
İmza Tarihi
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Tarife
Adı

