VODAFONE Ġġ ORTAĞIM %35 ĠNDĠRĠM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

Vodafone Telekomünikasyon A.ġ.’ne,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından yürütülen Ek1’ de detayları belirtilen “%35
İndirim Kampanyası”ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek2’ deki listede belirtilen
hat(lar)ımız 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 ile;
1. Ek2’ deki listede her bir GSM hattımız için Vodafone veya Vodafone Yetkili Satış Kanal(lar)ınca
tarafımıza önerilen ve duyurusu yapılan Kampanyaya katılmayı kendi seçimimiz doğrultusunda
belirlediğimizi ve Kampanya kapsamında yer alacak hatlarımızı işbu Taahhütname’yi imzaladığımız
tarih itibarıyla en az 24 Ay boyunca Ek2’de belirtilen her bir GSM hattımız için belirtilen tarifelere
tabi olarak kullanacağımızı,
2. Ek2 de için belirtilmiş olan hatlarımızın aylık tarife ücretlerinde işbu taahhütname karşılığı 24 ay
boyunca %35 indirim alacağımızı,
3. Taahhüt süresinin bitiminde % 35 lik indirimin ortadan kalkacağını, ve seçmiş olduğumuz tarifenin
güncel standart ücretinden ücretlendirileceğimizi,
4. İşbu Taahhütname’ye tabi hatlarımız ile taahhüt süresince aksi Vodafone tarafından belirtilmedikçe
başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımızı,
5. İmzaladığımız ......./......./........ tarihli Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerinin aynen
geçerli olduğunu ve işbu Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda Vodafone Tip Abonelik
Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
6. ĠĢbu Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik SözleĢmesi ile
tesis edilen aboneliğimizin tarafımızdan tek taraflı olarak veya iĢbu Taahhütname’deki
yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya
hat(lar)ımızın iptal edilmesi, dondurulması, kısıtlanması ve/veya hat(lar)ımızı iptal etmemiz, ön
ödemeli hatta çevirmemiz ve/veya numara taĢınabilirliği kapsamında baĢka bir operatöre
geçmemiz durumunda, ceza bedelinin hiçbir zaman, fesih ya da sona erme tarihinden
Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımızca iĢbu Taahhütname’nin 1.
Maddesi uyarınca taahhüt edilmiĢ olması nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutarı aĢmaması
koĢuluyla, Kampanya’dan yararlandığımız süre boyunca tarafımıza uygulanmıĢ indirimlerin
toplamının Vodafone tarafından tarafımıza gönderilecek ilk faturada ceza bedeli olarak
yansıtılacağını ve iĢbu tutarı aynen ödeyeceğimizi,
7. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve 24 fatura dönemi boyunca geçerli
olacağını, aşağıdaki adresimizin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini bildirmediğimiz takdirde
bu adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafımıza yapılmış sayılacağını, aşağıda verdiğim Abone
Tebligat Adresi ile Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura adresimizin aynı
olduğunu, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

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:

:........../............/.............

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM %35 ĠNDĠRĠM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

EK-1
KAMPANYA ESASLARI
 %35 İndirim Kampanyası mevcut durumda Vodafone kurumsal hattı olan, Vodafone'dan yeni
kurumsal hat alan veya numara taşıma ile Vodafone'a gelen Her Şey Dahil Eko, Her Şey Dahil
Ekstra, Her Şey Dahil Pro, Her Şey Dahil Global paket aboneleri (kurumsal faturalı aboneler) için
geçerlidir.
 Aboneler kampanya kapsamında 24 fatura dönemi boyunca aylık tarife ücretleri üzerinden %35
indirim alacaklardır.
 Kampanya kapsamında sunulacak %35 indirim sadeceHer Şey Dahil Eko, Her Şey Dahil Ekstra,
Her Şey Dahil Pro, Her Şey Dahil Global tarifeleri için geçerlidir.
 %35 indirim, kampanya kapsamındaki tarifenin aylık sabit ücreti üzerinden uygulanır. Tarife
paketlerinin sabit ücreti kapsamı dışındaki kullanımlar, tarifenin kendi standart fiyatları üzerinden
ücretlendirilir.
 Abonenin bu kampanyadan faydalanabilmesi için hizmet başlangıç tarihinden itibaren 24 ay süre
ile hizmet sözleşmesine konu olan tarifeyi kullanacağını taahhüt etmesi gerekmektedir.
 Vodafone, kampanya kapsamındaki tarifelerin, kampanyanın tarih ve ücretlendirmelerinde
değisiklik yapma hakkını saklı tutar.
 %35 indirim kampanyası başka bir aboneye devredilemez. İndirim 24 fatura dönemi boyunca
uygulanır, 25. dönemde standart ücretlendirme geçerlidir.
 %35 indirim kampanya kapsamındaki tarifelerin aylık sabit ücreti üzerinden uygulanır. Tarife
paketlerinin sabit ücreti kapsamı dışındaki kullanımlar standart tarife üzerinden ücretlendirilir.
 Abone taahhüt verdiği 24 aydan önce; hattını iptal ettirir, kapatır, devreder, diğer operatöre taşır,
faturasız bir tarifeye geçer ise kampanyadan çıkmış sayılacaktır. Abone taahhüt verdiği 24 aydan
önce; Vodafone ile imzaladığı taahhütnamedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle
aboneliği Vodafone tarafından feshedildiğinde veya hattı dondurulduğunda, kısıtlandığında da,
kampanyadan kampanyadan çıkmış sayılacaktır. Bu durumlarda, kampanya kapsamında
kampanyada kaldığı süre boyunca verilmiş olan indirim miktarlarını Vodafone'a geri ödemekle
yükümlüdür.
 Bu kampanya, mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte
kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkması
gerekmektedir.
 Bir GSM numarası sadece 1 kere kampanyadan yararlanabilir.
 Aynı kurumsal müşteri numarasına bağlı en fazla 50 adet GSM kampanyadan faydalanabilir.
 Kampanya detayları ve taahhütname, www.vodafoneisortagim.com ve www.vodafone.com.tr
internet sitelerinde paylaşılmaktadır.
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