KURUMSAL VODAPARA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından yürütülen Ek-1’de detayları belirtilen
“Kurumsal Vodapara Kampanyası”ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2’ 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. Ek-2’deki listede yer alan, her bir GSM hattımız için Vodafone veya Vodafone Yetkili Satış Kanal(lar)ınca
tarafımıza önerilen ve duyurusu yapılan bu Kampanyaya katılmayı kendi seçimimiz doğrultusunda
belirlediğimizi ve Kampanya kapsamında yer alacak hatlarımızı işbu Taahhütname’yi imzaladığımız
tarih itibarıyla en az 24 Ay boyunca Ek-2’de belirtilen her bir GSM hattımız için belirtilen tarifelere
tabi olarak kullanacağımızı,
2. Taahhüt süresinin bitiminde herhangi bir indirim kampanyasına dahil olmadığımız durumda seçmiş
olduğumuz tarifenin güncel standart ücretinden ücretlendirileceğimizi,
3. İşbu Taahhütname’ye tabi hatlarımız ile taahhüt süresince sadece Vodafone tarafından belirtilen Vodafone
kampanyalarına katılabileceğimizi,
4. 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,
5. İşbu Taahhütname ile birlikte tarafıma Vodafone abonesi olduğum süreye ve sahip olduğum hatların aylık
standart kampanyalı ücretleri toplamına göre Ek-1’deki tabloya istinaden en az toplam ........TL (..............
Türk Lirası (Vodapara) tanımlanabileceğini ve İşbu Taahhütnamenin 6ncı maddesi kapsamındaki
durumların meydana gelmesi halinde, bu faydanın da cayma bedeli hesaplamasında dikkate alınarak
tarafıma yansıtılacağını bildiğimi,
6. 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
hat(lar)ımızın iptal edilmesi, dondurulması, kısıtlanması ve/veya hat(lar)ımızı iptal etmemiz, ön
ödemeli hatta çevirmemiz ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre
geçmemiz durumunda, cayma bedelinin 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 faydanın Vodafone tarafından tarafımıza gönderilecek ilk faturada
cayma bedeli olarak yansıtılacağını ve işbu tutarı aynen ödeyeceğimizi,
7. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve 24 Ay 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.

Ek-1 Kampanya Esasları











Kurumsal Vodapara Kampanyası ile kurumsal müşterilerimiz EK-2deki tabloda taaahhüt ettikleri
hatların aylık standart kampanyalı ücretleri toplamına ve Ek-1’deki tabloya göre veya daha fazla
Vodapara kazanacaklardır.
5 ve üzeri Red Business hatta sahip müşteriler, numara taşıma yapmaları koşulu ile kampanyaya
katılabilir. Bu koşulu sağlayan müşterilerin yeni aktivasyon hatları da ek faydaya dahil edilir.
Mevcut müşteriler için minimum 5 ve üzeri Red Business hatta sahip olmak koşulu aranmaz.
Müşteriler kazandıkları Vodapara faydasını “Fatura İndirimi” veya “Alışveriş Ortağım Çeki” olarak
kullanabilirler.
“Alışveriş Ortağım Çeki” www.alisverisortagim.com.tr sitesinde kullanılabilir.
Puanların fatura indirimi olarak kullanımı seçilirse, işbu Taahhütname’nin imzalandığı tarihte içinde
bulunulan fatura dönemini takip eden ilk fatura döneminden başlayarak Taahhütname süresi boyunca
işbu kampanya dahilindeki Vodafone kurumsal faturalı hatlar ile üretilen KDV ve ÖİV dahil aylık toplam
fatura tutarı (sadece telekomünikasyon hizmetleri kullanımından oluşan bedele indirim uygulanacaktır,
cihaz taksit bedeli, hat açılış vergileri vb fatura kalemleri hesaplamada dikkate alınmayacaktır)
üzerinden ilk 24 aylık fatura dönemine eşit olarak bölünerek yansıtılmak üzere toplam ........TL
(.............. Türk Lirası) oranında indirim uygulanacaktır.
Abone taahhüt verdiği 24 aydan önce; taahhüt ettiği minimum 5 Red Business hattını iptal ettirir,
kapatır, devreder, diğer operatöre taşır, faturasız bir tarifeye geçer, kampanya kapsamında izin verilen
tarife değişiklikleri dışında başka bir tarifeye geçerse ve aylık standart kampanyalı ücretleri toplam
tutarını tutturamazsa 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 abone kampanyada kaldığı süre boyunca verilmiş
olan indirimi, kampanya kapsamında ödenmesi gereken toplam tutarın aşılmaması kaydıyla
Vodafone'a geri ödemekle yükümlüdür.

Vodapara tablosu aşağıdaki gibidir;
Aylık Standart Kampanyalı
Ücretleri Toplamı
200
300
400
500
750
1000
1250
1500
2000

Fatura İndirimi istiyorum

24 Aylık Taahhüt Kazanılacak Puan
4.800
7.200
9.600
12.000
18.000
24.000
30.000
36.000
48.000

250
525
650
750
1750
2750
3000
3450
5175

Alışveriş Ortağım Çeki istiyorum

KURUMSAL VODAPARA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Tüm kullanım(ses,sms,data), yer ve cihaz bilgilerim de dahil olmak üzere kişisel
verilerimin, tarafıma elektronik haberleşme hizmeti, katma değerli hizmetler ve
kampanyalar sunulması amacıyla, aboneliğim süresince, Vodafone ve Vodafone’un
yetkilendirdiği üçüncü partiler tarafından işlenmesini kabul ediyor ve bu Onayımı her
zaman 4000’e İPTAL yazarak gönderip iptal edebileceğimi ve ONAY yazarak tekrar aktif
hale getirebileceğimi biliyorum.
Abone Adı Soyadı:

Abone İmza:

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:

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.

Ek-2 Kampanyadan Yararlanacak Olan GSM Hatları Listesi
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