Yeni Her Şey Dahil Pasaport Esaslar:
-

Geçerli tarifelerde bulunan ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan abonelerimiz Her Şey
Dahil Pasaport seçeneklerinden günlük ücret karşılığında faydalanabileceklerdir.

-

Her Şey Dahil Pasaport seçeneklerinden kurumsal hatlı kurumsal aboneler
faydalanabilecektir. Kurumsal hatlı abonelerimiz Kurumsal / Her Şey Dahil Pasaport
seçeneğinden faydalanabileceklerdir.

-

Her Şey Dahil Pasaport opsiyonları toplamda 117 ülkede kullanılabilir olacaktır. Ülkeler 3
bölgeye ayrılmış olup, bölge fiyatlandırmaları birbirinden farklılık göstermektedir. Bölge
detayları aşağıdaki gibi olacaktır.

-

Her Şey Dahil Pasaport günlük 39,90 TL karşılığında aşağıda belirtilen 85 ülkede
kullanılabilecektir. Geçerli ülkeler; Nikaragua, KKTC, Yeni Kaledonya, Lesotho, Porto Riko,
Uruguay, Honduras, Papua Yeni Gine, Montserrat, Ekvador, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti,
Birleşik Krallık, Slovenya, Benin, Makedonya, Fransız Guyanası, Guatemala, Polonya,
Lihtenştayn, El Salvador, Kosta Rika, Letonya, İsveç, Yeni Zelanda, Yunanistan, İrlanda,
Avusturya, Portekiz, Aruba, Arnavutluk, Hırvatistan, Bulgaristan, Malta, Çek Cumhuriyeti,
Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Litvanya, Şili, İtalya, Tayland, Nijer, Liberya,
Hollanda, Romanya, Kosova, Almanya, İspanya, İran, Kanada, Kamboçya, Belçika, Tayvan,
Hindistan, Peru, Fiji, Avusturalya, Ermenistan, Meksika, Irak, Fransa, Gürcistan, Ukrayna,
Brezilya, Karadağ, Togo, Katar, Japonya, Singapur, Kolombiya, Gana, Arjantin, Güney
Afrika, İsrail, Panama, Moldova, Estonya, Endonezya, Makao Özel İdare Bölgesi, Malezya,
Danimarka, Hong Kong, İsviçre, Çin, Bangladeş

-

Her Şey Dahil Pasaport günlük 49,90 TL karşılığında aşağıda belirtilen 22 ülkede
kullanılabilecektir.Geçerli ülkeler; Tanzanya, Lüksemburg, İzlanda, Azerbaycan, Mısır,
Rusya Federasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri, Ruanda, Madagaskar, Suudi Arabistan, Kenya,
Gine, Filistin, Monako, Samoa, San Marino, Solomon Adaları, Sri Lanka, Surinam, Tonga,
Vanuatu, Britanya Virjin Adaları

-

Her Şey Dahil Pasaport günlük 89,90 TL karşılığında aşağıda belirtilen 10 ülkede
kullanılabilecektir. Geçerli ülkeler; Kazakistan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Finlandiya,
Tacikistan, Norveç, Nepal, Slovakya, Güney Kore, Kırgızistan

-

Opsiyonu alan aboneden opsiyonun geçerli olduğu ülkelerde kullanım yaptığı (giden arama,
gelen arama, SMS gönderme, data kullanımı, MMS alma ve MMS gönderme) her gün
opsiyon günlük ücreti alınır. Günlük ücret Türkiye saatine göre 24:00'a kadar olan
kullanıma göre hesaplanır. Geçerli ülkelerde kullanım yapılmayan gün opsiyon ücreti
alınmaz.

-

Opsiyonu alan abonelerimiz yurtdışına çıktıklarında yukarıda listelenen ülkelerde anlaşmalı
operatörleri seçmek kaydıyla tarifelerindeki her yöne dakikaların tamamını aşagıda
belirtildiği şekilde yurtdışında arama yaparken ve aranırken kullabileceklerdir.
1. Türkiye numaraları yönüne (Vodafone, Turkcell, Avea ve Turk Telekom) yapılan
aramalarda
2. Bulunduğu ülke yönüne yapılan aramalarda
3. Aldıkları tüm aramalarda kullanabileceklerdir.

-

Aboneler tarife içerikleri bittiklerinde, bulundukları Her Şey Dahil Pasaport’un geçerli olduğu
ülkeler ve Türkiye yönüne yaptıkları aramalardan dakikası 70kr olarak ücretlendirilir.

-

Aboneler tarife içerikleri bittiklerinde, bulundukları Her Şey Dahil Pasaport’un geçerli olduğu
ülkeler ve Türkiye yönüne gönderdikleri SMSlerden 70Kr/SMS olarak ücretlendirilir.

-

Abonelerin bulundukları ülke ve Türkiye yönleri dışına yaptıkları aramalar 1,55TL/Dk olarak
ücretlendirilir.

-

Seçeneği alan abonenin tarifesinde internet yoksa veya tarifesindeki internet hakkı
aşıldığında internet kullanımı 50kr/MB ile ücretlendirilir.

-

Uydu ve özel servis numaraları yönüne yapılan yapılan aramalar Vodafone Standart
Uluslararası Dolaşım (Dünya Alem) Tarifesi ile ücretlendirilir. Kurumsal Aboneler Kurumsal
Dünya Alem tarifesinden, bireysel hatlı kurumsal aboneler ise Bireysel Dünya Alem
tarifesinden ücretlendirilir.

-

Seçeneği alan abonelerimiz geçerli ülkelerde tarifelerindeki her yöne smslerin tamamını
yurtdışındayken bulundukları ülke ve Türkiye yönüne SMS göndermek için
kullabileceklerdir.

-

Abonelerin geçerli operatörler dışında diğer operatörlerde yaptıkları tüm kullanımlar varsa
yurtdışında kullanım ses veya data paketi üzerinden yoksa Vodafone Standart Uluslararası
Dolaşım (Dünya Alem) Tarifesi ile ücretlendirilir. Kurumsal Aboneler Kurumsal Dünya Alem
tarifesinden, bireysel hatlı kurumsal aboneler ise Bireysel Dünya Alem tarifesinden
ücretlendirilir.

-

Seçeneği alan abone yurtdışına çıktıklarında tarifelerindeki interneti yurtdışında internete
girmek, mms almak ve mms atmak için kullandıkları internet için kullabileceklerdir.

-

Aboneler ‘Her Yerde Ses ve Her Yerde Data’ paketine abone olmaları halinde; tarifesindeki
ses ve internet hakkı aşıldığında ‘Her Yerde Ses ve Her Yerde Data’ paketlerinden
ücretlendirilir. Kurumsal Aboneler ve Bireysel Hatlı Kurumsal Aboneler için bu paketler
sayfa detaylarında belirtilmiştir.

-

Seçeneğe sahip aboneler şebekeler arası geçiş (numara taşıma ,ön ödemeli hattan faturalı
hatta ya da faturalı hattan ön ödemeli hatta geçiş dahil) veya devir, dondurma işlemi
yaparsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.

-

Abone ücretsiz Hersey Dahil Pasaport kullanım hakkı olan tarifelerden birine geçiş
yaptığında Her Şey Dahil ücretsiz kullanım hakları devreye girer.

-

Herşey Dahil Pasaport ücretli kullanım hakkı olan tarifelerden ücretsiz kullanım hakkı olan
tarifelere geçiş kullanımın başladığı gün içerisinde yapılırsa, hem ücretli hem de ücretsiz
opsiyon kullanılmış sayılır.

-

Her Şey Dahil Pasaport seçeneği alındığında abonelerin hatları yurtdışında kullanıma ve yurt
dışını aramaya otomatik açılacaktır ve bilgilendirme smsi gidecektir.

-

Seçeneği alabilecek tarifelere yeni geçen aboneler; ilk fatura dönemlerinde seçilen tarifenin
her yöne dakikaları, SMS’i ve internet hakkı aktivasyon tarihi ile fatura kesim tarihi
arasındaki gün sayısı ile orantılı verileceğinden, abonelerin ilk fatura dönemi içinde
yurtdısına çıkmaları durumunda gün sayısı ile orantılı verilen dakikaların, SMS’in ve internet
hakkının tamamını kullanabilirler.

-

Mevcut abonelerinin herhangi bir fatura dönemi içinde Herşey Dahil Pasaport Secenegini
almaları durumunda ve kullanım sartlarını sagladıklarında, ilgili tarifenin heryöne
dakikalarını, SMS’i ve internetin tamamını yurdışında kullanılabilirler.

-

Herşey Dahil Pasaport seçeneğine sahip bir abone; bu paketin geçerli olduğu ülkedeyken
başka bir aylık yurtdışında kullanım data paketi alırsa; önce Herşey Dahil pasaport ile
yurtiçi tarife haklarını veya pasaport ile kullanabileceği ek paket haklarını kullanır
sonrasında ek yurtdışında kullanım paketini kullanabilir.

-

Herşey Dahil Pasaport seçeneğine sahip bir abone; bu paketin geçerli olduğu ülkedeyken
başka bir aylık yurtdışında kullanım ses paketi alırsa;
-

Türkiye, bulunduğu ülke yönüne ve gelen aramalarda Herşey Dahil pasaport
önceliklidir. Herşey Dahil ile kullanabileceği haklar bittiğinde abone yurtdışında
kullanım ses paketini kullanabilir.

-

Diğer ülkelere yapılan aramalarda yurtdışında kullanım paketi devreye girer.

-

Herşey Dahil Pasaport seçeneğine sahip abonenin cihaz kampanyaları ile verilen yurtdışı
data promosyonu varsa bu promosyonu aşağıdaki belirtilen operatörlerde kullanamazlar,
Pasaport Herşey Dahil opsiyonu iptal ettiklerinde ilgili avantajlarını aşağıda belirtilen
operatörlerde kullanabilirler.

-

Herşey Dahil Pasaport Seçeneğini alan abonelerin yurtdışında çağrı bekletme,çağrı
yönlendirme ve telekonferans özellikleri iptal olur.

-

Seçenek kapsamında verilen haklar FCT veya benzer cihazlarla kullanılamaz.

-

20GB üstü uluslararası data kullanımlarında Vodafone fraud tespiti için abonenin
kullanımlarını inceleme ve uygunsuz kullanımlarında kullanımı kısıtlama hakkını saklı tutar.
Her Şey Dahil Pasaport ile verilen haklar ticari amaçla kullanılamaz.

-

Çeşitli kampanyalar ile verilen dakika, sms veya internet bu seçenekle yurtdışında
kullanılamaz.

-

Opsiyon günlük ücreti sadece ilgili ülkede kullanım yapıldığı gün alındığı için bu opsiyonla
ilgili yenilenen otomatik paket smsleri gönderilmez. Seçeneğe sahip abonelere, seçeneği
kullanabileceği ülkeye gittiğinde bilgilendirme smsi gönderililir.

-

Seçeneğe sahip aboneler şebekeler arası geçiş (numara taşıma ,ön ödemeli hattan faturalı
hatta ya da faturalı hattan ön ödemeli hatta geçiş dahil) veya devir, dondurma işlemi
yaparsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.

-

Her Şey Dahil Pasaport seçeneğinden faydalanmak için şirket yetkilisi Online Self Servis
Kanallarından, SMS veya Vodafone Bayileri aracılığı ile işlem yapabilir.

-

Her Şey Dahil Pasaport seçeneğini iptal etmek için şirket yetkilisi Online Self Servis
Kanallarından, SMS veya Vodafone Bayileri aracılığı ile işlem yapabilir.

-

Red Business ilgili tarifeleri, Red Business esaslarında belirtilen gün sayısı kadar Her Şey
dahil Pasaport ücretinden muaf olacaklardır. Bir gün içerisinde birden fazla bölgedeki ülkeye
gidilmesi halinde 1 günlük ücretten muaf olmuş sayılacaklardır. Her Şey Dahil Pasaport
paket aşım ücretleri için indirim uygulanmaz.

-

Tüm fiyatlara KDV ve ÖIV dahildir.

-

Her Şey Dahil Pasaport opsiyonlarının günlük ücretlendirmeleri ve ülke grupları yukarıdaki
detaylar ile belirlenmiş olup, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş ülke grupları, ülke sayısı ve
günlük ücretlendirmede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

