Kampanya Esasları
Vodafone, belirtilen tarifelerin özellikleri ve ücretlendirmeleri ile esaslarını ve
detaylarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onayına tabi olarak değiştirme
hakkını saklı tutar.

Tarife İsmi
Dijital Red Business 7
Dijital Red Business 10
Dijital Red Business 15
Dijital Red Business VIP













Normal Paket Ücreti 12 Ay Kontratlı,(KDV ÖİV Dahil)
(KDV ÖİV Dahil)
İndirimli Paket Ücreti
128 TL
64 TL
167 TL
83,5 TL
205 TL
102,5 TL
320 TL
160 TL

Aylık İndirim Tutarı
64 TL
83,5 TL
102,5 TL
160 TL

Red Business %50 İndirim Kampanyası – 12 Ay’dan, 12 ay taahhüt veren tüm
kurumsal faturalı aboneler yararlanabilir.
Kampanya kapsamındaki tarifenin aylık sabit ücreti üzerinden %50 indirim
uygulanır. Tarife paketlerinin sabit ücreti kapsamı dışındaki kullanımlar,
tarifenin kendi standart fiyatları üzerinden ücretlendirilir.
Abonenin bu kampanyadan faydalanabilmesi için hizmet başlangıç tarihinden
itibaren 12 ay süre ile hizmet sözleşmesine konu olan tarifeyi kullanacağını
taahhüt etmesi gerekmektedir.
Kampanya başka bir aboneye devredilemez. İndirim 12 fatura dönemi
boyunca uygulanır, 13. dönem standart ücretlendirme geçerlidir.
Abone, Red Business tarifelerine gecisle birlikte yurtiçi 4.5G servisinin
kullanima acilmasina onay vermis olmaktadır. Abone,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.
Abone taahhüt verdiği 12 aydan önce; hattını iptal ettirir, kapatır, devreder,
diğer operatöre taşır, kampanya kapsamında izin verilen tarife değişiklikleri
dışında başka bir tarifeye geçirmesi durumunda kampanyadan çıkmış
sayılacaktır. Abone taahhüt verdiği 12 aydan önce; Vodafone ile imzaladığı
taahhütnamedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle aboneliği
Vodafone tarafından feshedildiğinde veya hattı dondurulduğunda,
kısıtlandığında da, kampanyadan çıkmış sayılacaktır. Bu durumlarda abone
kampanyada kaldığı süre boyunca verilmiş olan indirim miktarını, kampanya
kapsamında ödenmesi gereken toplam tutarın aşılmaması kaydıyla
Vodafone'a geri ödemekle yükümlüdür.
Kampanya kapsamında belirtilen tarifelere giriş koşulları tarifelere bağlı olup,
kurumsal tarifelerle ilgili esaslar,detaylar ve diğer tüm güncel tarife ve
kampanya bilgileri www.vodafone.com.tr/Is-Ortagim/ adresinde belirtilmektedir.
Bu kampanya, mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla birlikte
kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu
kampanyadan çıkması gerekmektedir.
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 hatlarının aktif statüde olması gerekmektedir.





Toplam indirim miktarı, kampanya içinde kalınan her fatura dönemi için tarife
sabit ücreti üzerinden verilen aylık indirimlerin toplamıdır.
Bir GSM numarası sadece 1 kere kampanyadan yararlanabilir.
Kampanya e-arşiv fatura şartlı bir kampanyadır. Kampanya kapsamında fatura
belirtilen e-posta adresine e-arşiv fatura olarak iletilir. Abonenin e-posta
bilgisini paylaşmaması durumunda basılı fatura seçilerek gönderimi
yapılacaktır.

