Vodafone İş Ortağım 2’si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım
Yarına Hazırlayan Tablet, Cepte Wi-Fi + Lenovo Mix 300 veya Cepte Wi-Fi + HP Pavilion X2
Tablet Kampanyaları (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle ......./......./........ tarihli, Ek’te
belirtilen hatlarımız için imzaladığımız Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile işbu 5 (beş) sayfadan
ibaret olan Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri, bilgileri inceleyerek kendi
koşullarımıza uygun bularak imzaladık. İşbu Taahhütname ile;
1. İşbu Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay süreyle geçerli olacağını,
2. İmzaladığımız Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ve
işbu Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi
hükümlerinin uygulanacağını,
3. İşbu Taahhütname süresi boyunca; kendi seçimim doğrultusunda Vodafone tarafından çeşitli
mecralarda duyurusu yapılan ve Ek-.1’de belirtilen, Kampanya’ya özel
...... adet 15GB Internet Paketi kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık ...... TL
(.......................................)TL bedelli ................................. internet Paketini ve bu pakete denk
gelen
cihaz
taksit
bedelli
seçenek
ile
tarafıma
önerilen
Cepte
WIFI+.....................................................model cihazı (“Cihaz”) kendi seçimim doğrultusunda
belirlediğimi ve yukarıda belirtilen hattımı, işbu Taahhütname süresince yukarıda belirtilen adette
hattımın yine yukarıda belirtilen ve hatta karşılık gelen internet paketine tabi olacağımı ve internet
paketi ücretlerinin Vodafone tarafından aylık faturalarıma yansıtılacağını ve bu tutarları (Ek-1
tabloda belirtilen cihaz taksit bedeli dahil) Taahhütname süresi boyunca her ay düzenli olarak
ödeyeceğimi,
4. Kampanya taahhüt süresinin son ayında, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt
süremizin bitmesinin ardından hattımıza tanımlı mobil internet paketimi değiştirmeyi talep
etmememiz durumunda, Kampanya kapsamında hattımıza tanımlı Kampanyaya özel mobil
internet paketinin güncel fiyatı üzerinden ücretlendirileceğimizi bildiğimizi,
5. Sadece Kampanya’da kaldığımız süre boyunca, Kampanya kapsamında seçtiğimiz paketin indirim
özelliği varsa, tarife bedeline ve cihaz taksit bedeline Ek-1’de belirtilen tutarlarda aylık indirim
yansıtılacağını ancak taahhüt süremizin sonunda ya da herhangi bir sebeple Kampanya kapsamı
dışına çıkmamız durumunda kampanya kapsamı dışına çıkan hat(lar)tımız için bu indirimin
sonlandırılacağını bildiğimizi,
6. Kampanya duyurularında belirtilen koşulları sağlamamız halinde Kampanya paketi karşılığı
alacağımız cihaz adeti kadar aylık tutarı (cihaz taksit bedelleri ve seçmiş olduğumuz kampanya
paketi ödemesi) aylık ve peşin olarak Vodafone tarafından gönderilecek faturalar uyarınca
ödeyebileceğimizi;
7. İşbu Kampanya kapsamında seçmiş olduğumuz Kampanya paketi doğrultusunda tarafımıza
tahsis edilecek Cihazlar’a ilişkin bedelin yetkili Vodafone satış kanalınca ve/veya Vodafone
Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından Vodafone’a temlik edildiğini/temlik edileceğini, Vodafone satış
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kanalı veya Vodafone Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işbu bedelin Tahsilatına Aracılık Edilen
Hizmetler adı altında tarafımıza kesilecek faturalara yansıtılacağını bildiğimizi ve bu tutarları
ödeyeceğimizi,
8. Taahhütname süremiz boyunca hatlarımızın tabi olduğumuz mobil internet paketlerini
sadece kampanya kapsamında sunulan üst pakete geçmek için değiştirebileceğimizi,
9. Kampanya kapsamında kampanyanın yeni hatlar ve yeni mobil internet paketi kullanıcısı olmam
nedeniyle Taahhütname’yi imzaladığımız tarih itibariyle işbu Kampanya’ya dahil olacağımızı ve
seçmiş olduğumuz mobil internet kullanımımızın hesaplanmasında ilk ay için, Taahhütname’yi
imzaladığım tarihi takiben ilk fatura dönemime kadar olan sürenin göz önünde bulundurulacağını
ve seçmiş olduğumuz aylık paket ücretinin (aylık cihaz taksit bedelleri hariç olmak üzere) bu
süreye oranlanarak hesaplanacağını ve fatura edileceğini, ancak seçmiş olduğumuz Kampanya
paketi kapsamında aylık cihaz taksit bedellerinin tamamının ilk fatura dönemimize
yansıtılacağını, bu süreyi takip eden kalan fatura dönemlerimde faturalarımıza aylık mobil
internet paket ücretimizin ve aylık cihaz taksit bedellerinin tamamının aynen yansıtılacağını,
10. Vodafone’un, tarife ve Kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumunu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkına sahip
olduğunu bildiğimi,
11. İşbu Taahhütname’yi imzalamakla, 3. Maddede belirtilen adette Cihaz’ı kutusu hiç açılmamış,
yırtılmamış, ve/veya hasar görmemiş halde teslim aldığımızı; söz konusu Cihazlar’la ilgili teknik
sorunlarda Vodafone sorumluluğu yanında Tüketici Hakları Mevzuatı kapsamında üretici, ithalatçı,
distribütör firmanın garanti şartlarının da geçerli olduğunu, garanti kapsamındaki hizmetleri
üretici/ithalatçı firma yetkili servislerinden alacağımızı bildiğimizi, cihazın/cihazların kaybolması
ve/veya çalınması hallerinin Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesini ve/veya Taahhütnameyi
feshetmek, Taahhütname hükümlerini ihlal etmek ve/veya GSM hattını iptal etmek için haklı
sebep teşkil etmeyeceğini ve Taahhütname hükümlerinin aynen devam edeceğini,
12. İşbu Taahhütname süresi boyunca cihazlarımızı sadece Vodafone GSM hattıyla kullanacağımızı,
13. İşbu Taahhütname’ye tabi hatlarımız ile, bu Taahhütname’yi imzaladığımız tarih itibariyle işbu
Taahhütname süresince başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımızı,
14. 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 hatlarımızın iptal edilmesi, dondurulması, kısıtlanması ve/veya hatlarımızı iptal
etmemiz, dondurmamız, kısıtlamamız, devretmemiz, ön ödemeli hatta çevirmemiz ve/veya
numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmemiz, tabi olduğumuz mobil
internet paketimizi değiştirmemiz durumunda; bu işlemleri yaptığımız hat(lar) için cezai
şart doğacağını ve 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, bu
cezai şartın hatta tanımlanmış Cihaz(lar)’ın taahhütname imza edildiği tarihte Vodafone
tarafından belirlenen ve internet vb mecralarda duyurulan Kampanya’ya özel son kullanıcı
fiyatından (Ek1’de yer almaktadır), işbu yukarıda belirtilen hallerin meydana geldiği tarihe
kadar Cihaz taksit bedeli altında tarafımızca yapılmış ödemelerin düşülmesi suretiyle
hesaplanacağı ve ayrıca bu tutara; işbu Taahhütname kapsamında Kampanya’da
kaldığımız süre boyunca ihlale konu hat(lar)ta aylık tarife paket ücreti üzerinden Vodafone
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tarafından yapılan Kampanya’ya özel indirimler varsa bunların da ekleneceğini ve bu cezai
bedeli hiçbir ihbara ve ihtara gerek kalmaksızın, derhal, nakden ve defaten Vodafone’a
ödeyeceğimizi;
15. Aşağıdaki adresimizin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini bildirmediğimiz takdirde bu
adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafımıza yapılmış sayılacağını, aşağıda verdiğimiz abone
tebligat adresi ile Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura adresimizin aynı
olduğunu, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Firma Adı
:
Firma Tebligat Adresi:
IMEI No
:

KSK Unvanı
KSK Kod No

Firma Yetkili İmza

:

İmza Tarihi

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

KSK İmza ve Kaşe:

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

:
:
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EK-1



Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Cihaz Kampanyaları 2’si 1 Arada Kampanyası
kapsamında seçebilecekleri kampanya teklifleri ve bunlara ait bedeller aşağıdaki tabloda
verilmiştir:

Data Miktarı

15 GB Internet Paketi

Taahhüt Süresi

24Ay

15 GB Limitli Internet Paketi
15 GB Internet Paketi

Kampanya Süresince
Aylık Toplam Bedel

Cihaz Taksit
Bedeli

İnternet Paket Ücreti
Üzerinden Uygulanacak
İndirim Tutarı

İnternet Paketi
Kampanya Dışındaki
Ücreti

69 TL

32 TL

53 TL

90 TL

71 TL

32 TL

57 TL

96 TL

99 TL

58 TL

49 TL

90 TL

102 TL

58 TL

52 TL

96 TL

24Ay
15 GB Limitli Internet Paketi
















Cihaz Modeli

Cepte Wi-Fi + Lenovo Mix 300

Cepte Wi-Fi + HP Pavilion X2

Vodafone, tarife ve kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Kampanya kapsamında, aboneler, yukarıdaki tabloda gösterilen kampanyalardan birini
seçmeleri ve seçtikleri kampanya kapsamında belirtilen aralıktaki miktarda cihaz almaları
durumunda, cihaz başına içinde aylık cihaz taksit bedeli ve aylık tarife bedelini bulunduran
toplam ücreti 24 fatura dönemi boyunca ödemeyi taahhüt etmeleri durumunda; tabloda belirtilen
cihazı alabileceklerdir.
Yurtdışı kulanımlarda standrt roaming tarifesi geçerli olur.
İlgili fatura dönemi içerisinde kampanya kapsamında kullanılmayan kapasite bir sonraki aya
devretmez.
İlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca
ücretlendirilir.
Kampanyadan yararlanacak müşterilerin 3G/Data özellikleri otomatik olarak açılacaktır.
Bir GSM numarası sadece bir kere kampanyadan yararlanabileceklerdir.
Kurumsal bir müşteri numarasına bağlı 20 abonelik (GSM numaraları) veya Bireysel bir müşteri
numarasına bağlı 2 abonelik (GSM numaraları) aynı anda kampanyadan faydalanabilir
Kampanyanın taahhüt süresi abonenin tarifeye geçiş tarihi itibariyle başlar.
Abonenin tarife kapsamında kazandığı aylık veri kullanımı üçüncü şahıslara transfer edilemez.
Abonenin taahhüt süresinin son ayında, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt süresinin
bitmesinin ardından hattına tanımlı paketini değiştirmeyi talep etmediği durumda, tahhüt süresini
takip eden dönemde kampanya kapsamında hattına tanımlanmış olan tarifenin indirimsiz bedeli
üzerinden ücretlendirilmeye devam edecektir
Kampanya stoklarla sınırlıdır.

Vodafone İş Ortağım 2’si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi
EK-2

