VODAFONE NET İŞ’TE İNTERNET FİBERMAX
24 AY TAAHHÜTLÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
ABONE BİLGİLERİ
Kurum Adı:
Vergi Dairesi:
Vergi No:
Adı Soyadı:
GSM No:
E-Posta:
Doğum Yeri/Yılı:
TELEFON NUMARALARI ve HİZMETİN VERİLECEĞİ ADRES

T.C. Kimlik No:

Sabit Telefon Numaraları (varsa) :.......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:
Semt:
İlçe:
İl:
Posta Kodu:
CTA:
Semt:
İlçe:
İl:
Posta Kodu:
İNTERNET PAKETLERİ
Hız / Kota
Liste Fiyatı
Kampanyalı Ücret
İndirim Bedeli
32 Mbps'e kadar-Limitsiz-(60 GB AKN)
85,00 TL
54,90 TL
30,10 TL
64 Mbps'e kadar-Limitsiz-(120 GB AKN)
110,00 TL
64,90 TL
45,10 TL
100 Mbps'e kadar-Limitsiz-(240 GB AKN)
127,00 TL
74,90 TL
52,10 TL
1000 Mbps'e kadar-Limitsiz-(1000 GB AKN)
800,00 TL
399,90 TL
400,10 TL
DİĞER UCRETLER
Telefonsuz İnternet bedeli Kampanya süresi boyunca ücretsiz, kampanya bitiminde ise 18 TL’dir.

250 TL değerindeki modem hizmet süresince abone kullanımına verilecektir. 350 TL değerindeki kurulum hediyedir.
 Statik IP 2.78 TL/Ay
96TL olan internet aktivasyon hizmeti hediyedir.
Güvenli İnternet Hizmeti için aşağıdaki profillerden birisini tercih ediniz.
1) Aile Profili (Girmek istemediklerinizi Seçiniz.)  Oyun Siteleri  Sohbet Siteleri  Sosyal Medya Siteleri 2)  Çocuk Profili

KAMPANYA ESASLARI
Kampanya 31.10.2017 tarihine kadar geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır. Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir. Kampanya şartları 24 Aylık abonelik taahhüdü verilmesi durumunda geçerlidir.
Kampanyadan bireysel ve kurumsal aboneler faydalanabilir. Mevcutta başka bir kampanyaya dahil olan aboneler ancak mevcut kampanya koşullarında yer alan usullere uygun olarak
kampanya aboneliklerini sona erdirerek bu kampanyadan faydalanabileceklerdir. Mevcutta var olan ADSl ve Fiber Hız kampanyalarından herhangi birine kayıtlı olan aboneler 16 Mbps hızdaki
FiberMax paketine geçiş yapabilirler. Abonelerin taahhüt süresi dolmadan başka kampanyaya geçiş yapabilmesi, ancak bu kampanyadaki aboneliklerini kampanya koşullarında belirtilen usulle
sona erdirerek mümkün olabilecektir. İş’te İnternet FiberMax Kampanyası kapsamında internet hizmeti ücreti 24 Aylık taahhüt süresi boyunca seçilen paketteki standart ücret üzerinden indirimli
olarak faturalandırılır. İş’te İnternet FiberMax Kampanyası kapsamında vergiler dahil 96 TL’lik aktivasyon ücreti alınmamaktadır. Kampanya kapsamında sağlanacak hizmet fiber internet
hizmetidir. İş’te İnternet FiberMax Kampanyası kapsamında Aboneye Vodafone Net'ten Fiber modem gönderilecek olup bu modem Vodafone mülkiyetinde olacaktır ve aboneye kullanımı
sürecinde ücretsiz olarak tahsis edilecektir. Modem kurulumu da ücretsiz olarak yapılacaktır. Abone servis iptal durumunda modemi iade etmelidir. İade edilmeyen modemler için modem bedeli
ceza olarak yansıtılır. İş’te İnternet FiberMax Kampanyası kapsamında Abonenin Vodafone Net tarafından iletilen modemde Abonenin kullanımından kaynaklanan arızalar hariç olmak üzere,
meydana gelen arızalar garanti kapsamına dahil olup, arızalı cihaza ilişkin değişim işlemleri Vodafone Net tarafından Abonenin talebi üzerine gerçekleştirilecektir. Paketlerde adil kullanım noktası
Abone'nin seçimine göre 32, 64, 100 veya 1000 Mbps hızdaki paketler için sırasıyla 60, 120, 240 ve 1000 GB olarak belirlenmiştir. Adil kullanım kotalı (AKN’li) olarak belirtilen paketler için,
Abonenin ay içerisindeki veri kullanımı (download), seçilmiş olan paketin adil kullanım noktasını (AKN) aştığında internet kullanım hızı 32 Mbps’ye kadar 60 GB AKN’li paket için 16 Mbps, 64
Mbps’ye kadar 120 GB AKN’li paket için 24 Mbps, 100 Mbps’ye kadar 240 GB AKN’li paket için 24 Mbps, 1000 Mbps’ye kadar 1000 GB AKN’li paket için 64 Mbps olacak şekilde düşürülecektir.
Dönem sonunda tekrar Abonenin seçmiş olduğu paketin download hızlarından hizmet verilmeye devam edilecektir. Adil Kullanım kotası olan paketlerde gece 02:00-08:00 arası internet
kullanımları adil kullanım kotasına dahil edilmeyecektir. Geçiçi olarak internet erişimine ihtiyaç duymayan Aboneler, yılda en fazla iki kez parçalı şekilde 180 güne kadar, tek seferde 300 güne
kadar Fiber hatlarını dondurabilirler. Hat dondurma işlemi 29 TL olarak faturalandırılır. Hat dondurma süresi içinde olan kullanıcılar için aylık Fiber erişim ücreti alınmayacaktır. Fiber erişim ücreti
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dışında kalan; kullanılan katma değerli hizmet ücretleri, taksit, kota aşım ücretleri, hat dondurmadan dolayı yansıtılması gereken iadeler, geçen aydan devir eden ücretler var ise faturalanacaktır.
Aboneliğin taahhüt süresi dolmadan iptal ettirilmesi durumunda abonelik iptaline kadar geçen süre boyunca yapılan indirimler, alınmayan aktivasyon ücreti , modem bedeli , ödenmemiş taksit
bedelleri veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Aboneye Vodafone Net tarafından faturalandırılır. Şu kadar ki; bu tutar hiçbir zaman, iptal ettirilme tarihinden taahhüt
süresi sonuna kadar olan dönem için seçilen paket kapsamında Abone tarafından ödenmesi gereken toplam tutarı aşmayacaktır. Taahhüt süresi sona erdikten sonra Abonenin internet hizmeti
almaya devam etmek istemesi halinde söz konusu hizmet Aboneye www.vodafone.net.tr internet sitesinde yer alan ilgili paketteki standart Tarife Aylık Ücretlerinden faturalandırılacaktır.
Abonelik Sözleşmesinden doğan damga vergisi Abonenin sorumluluğundadır. Vodafone Net modemin markasını ve internet hizmeti liste fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Statik IP
ücreti isteğe bağlı olup vergiler dahil aylık 2,78 TL’dir. Abone İş’te İnternet FiberMax Kampanya koşullarını imzalayarak, kampanyaya katılmayı kabul ve taahhüt eder.

ABONE BİLGİLERİ
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
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Kaşe/ İmza:

Vodafone İletişim Hizmetleri A.Ş.

