VODAFONE (24 AY TAAHHÜTLÜ) AKILLI BAS KONUŞ CİHAZ KAMPANYASI
TAAHHÜTNAMESİ
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından yürütülen “Vodafone (24 ay
taahhütlü) Akıllı Bas Konuş Cihaz Kampanyası”ndan (“Kampanya”) yararlanmak istememiz
sebebiyle işbu Taahhütname ekinde (EK-2) imza tarih(ler)i ve numara(lar/s)ı belirtilerek yer alan
GSM hatt(lar)ımız 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 Sözleşme(s/ler)i’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 seçimimiz doğrultusunda Vodafone tarafından çeşitli
mecralarda duyurusu yapılan, Kampanya’ya özel sadece Akıllı Bas Konuş servisi için
kullanılabilecek mobil internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık ...... (......) TL bedelli
paketi, Akıllı Bas Konuş Uygulaması (kısaca “Uygulama”) kullanım hakkını, Vodafone Smart 4
Mini 785 (VDF0250/VDF0251) model cep telefonu (kısaca “Cihaz”) ile kullanmak üzere
seçtiğimizi, işbu Taahhütname süresince bu mobil internet paketine tabi olacağımızı ve bu paket
dışında başka bir abonelik paketine geçmeyeceğimizi, mobil internet paketi ücretlerinin Vodafone
tarafından aylık faturalarımıza yansıtılacağını ve bu tutarları (ekli tabloda belirtilen Uygulama
kullanım ve Cihaz Taksit Bedeli dahil) Taahhütname süresi boyunca her ay düzenli olarak
ödeyeceğimizi,
4. Kampanya taahhüt süresinin son ayında, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt
süremizin bitmesinin ardından hatt(lar)ımıza tanımlı sadece Akıllı Bas Konuş servis
kullanımı için geçerli mobil internet paket(ler)imizi ve Uygulama kullanımını değiştirmeyi
veya iptal etmeyi talep etmememiz durumunda, Kampanya kapsamında hatt(lar)ımıza
tanımlı Kampanyaya özel mobil internet paketinin ve Uygulama kullanımının güncel fiyatı
üzerinden ücretlendirileceğimizi bildiğimizi,
5. Kampanya duyurularında belirtilen koşulları sağlamamız halinde Kampanya paketi karşılığı aylık
tutarı (Cihaz Taksit Bedeli, Uygulama kullanım hakkı bedeli ve seçmiş olduğumuz Kampanya
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paketi ödemesi) aylık ve peşin olarak Vodafone tarafından gönderilecek faturalar uyarınca
ödeyebileceğimizi ya da sadece cihaz taksit bedelini kredi kartı ile ödeyebileceğimizi;
6. Kredi kartı yolu ile ödemem halinde seçmiş olduğum Kampanya paketine karşılık gelen aylık
toplam paket bedelinin yarısını, Kampanya duyuruları kapsamında Vodafone tarafından internet
vb mecralarda duyurulan banka(lar)ın tarafıma ait kredi kartıyla tek seferde ödemeyi ve bu tutarın
banka ekstreme yansıtılacağını,
7. İlgili Kampanya paket tutarını peşin olarak ödememiz durumunda işbu Taahhütname süresince
üstlenmiş olduğumuz aylık Kampanya paket tutarlarının Vodafone tarafından ilgili aylık
faturalarımıza haberleşme ücretleri ve tahsilatına aracılık edilen hizmetler adı altında
yansıtılacağını ve işbu tutarları her bir ilgili ayda tam ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlü
olduğumuzu,
8. İşbu Kampanya kapsamında seçmiş olduğumuz Kampanya paketi doğrultusunda tarafımıza
tahsis edilen Cihaz(lar)’a ilişkin bedel(ler)in yetkili Vodafone satış kanalınca ve/veya Vodafone
Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından Vodafone’a temlik edildiğini/temlik edileceğini, Vodafone satış
kanalı veya Vodafone Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işbu bedel(ler)in Tahsilatına Aracılık
Edilen Hizmetler (Cihaz Taksit Bedeli) adı altında tarafımıza kesilecek faturalara yansıtılacağını
bildiğimizi ve bu tutarları ödeyeceğimizi,
9. Uygulamanın, Cihaz üzerinde çalışacak hakları Biotekno Bütünleşik İş Operatörü Teknolojik
Çözümler Limited Şirketi’ne (kısaca “Firma”) ait yazılım olduğunu, Uygulama ile Vodafone’un
teknik alt yapıları üzerinden Firma’nın sağladığı uygulama aracılığı ile Vodafone abonelerinin aynı
hizmeti alan seçtikleri diğer Vodafone aboneleri ile sesli mesajlarını telsiz haberleşmesi
mantığında tek taraflı olarak göndermelerini sağlayan katma değerli elektronik haberleşme hizmeti
sağlandığını, işbu Kampanya kapsamında seçmiş olduğumuz Kampanya paketi doğrultusunda
tarafımıza sağlanan Uygulama kullanım hakkına ilişkin bedel(ler)in Firma tarafından Vodafone’a
temlik edildiğini/temlik edileceğini, Vodafone tarafından işbu bedelin Tahsilatına Aracılık Edilen
Hizmetler (Uygulama bedeli olarak tahsilatına aracılık edilen hizmetler) adı altında tarafımıza
kesilecek faturalara yansıtılacağını bildiğimizi ve bu tutarları ödeyeceğimizi,
10. Uygulama ile sağlanan hizmetin, Kampanya kapsamında almış olduğumuz mobil internet
kullanımı ile sadece Türkiye sınırlar içinde kullanılabileceğini, yurt dışında hizmet kullanımı
yapılırsa kullanılan internet bedeli için mevcut standart roaming tarifesi üzerinden
ücretlendirileceğimizi,
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11. Uygulama ile sunulan hizmet amacıyla ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere gerekli bilgilerimizin
Vodafone tarafından Firma ile paylaşılabileceğini,
12. Taahhütname
süremiz
boyunca
tabi
olduğumuz
mobil
internet
paketimizi
değiştirmeyeceğimizi,
13. Kampanya kapsamında Taahhütname’yi imzaladığımız tarih itibariyle işbu Kampanya’ya dahil
olacağımızı ve seçmiş olduğumuz mobil internet kullanımımızın hesaplanmasında ilk ay için,
Taahhütname’yi imzaladığımız tarihi takiben ilk fatura dönemimize kadar olan sürenin göz önünde
bulundurulacağını ve seçmiş olduğumuz aylık paket ücretinin (aylık Cihaz Taksit Bedeli ve
Uygulama bedeli hariç olmak üzere) bu süreye oranlanarak hesaplanacağını ve fatura
edileceğini, ancak seçmiş olduğumuz Kampanya paketi kapsamında aylık Cihaz Taksit
Bedel(ler)inin ve Uygulama kullanım hakkı bedel(ler)inin tamamının ilk fatura dönemimize
yansıtılacağını, bu süreyi takip eden kalan fatura dönemlerimde faturalarımıza aylık mobil
internet paket ücret(ler)imizin, aylık Cihaz Taksit Bedel(ler)inin ve Uygulama kullanım hakkı
bedel(ler)inin tamamının aynen yansıtılacağını,
14. Vodafone’un, tarife ve Kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkına sahip
olduğunu bildiğimizi,
15. İşbu Taahhütname’yi imzalamakla, ..... (.....) adet Cihaz’ı kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış,
ve/veya hasar görmemiş halde teslim aldığımızı; söz konusu Cihaz(lar)la ilgili teknik sorunlarda
Vodafone sorumluluğu yanında üretici, ithalatçı, distribütör firmanın garanti şartlarının da geçerli
olduğunu, aynı şekilde Uygulama ile ilgili teknik sorunlarda, verilecek servisin yönetilmesinin ve
kulllanılmasının sorumluluğunun münhasıran Firma’ya ait olduğunu bildiğimizi, serviste kesinti
olması, servisin aksaması, yavaş çalışması, Uygulama nedeniyle ortaya çıkabilecek problemler
vb. durumlardan dolayı Vodafone’un sorumlu olmayacağını, bu kapsamda Vodafone’dan hangi
nam adı altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağımızı Uygulama’dan kaynaklanan
sorunlardan Firma’nın sorumlu olduğunu, Vodafone’un ve/veya Firma’nın gerekli gördüğü
durumlarda ve/veya Uygulama ile ilgili ana donanım ve teçhizatın bakım ve onarımı için servisi
geçici olarak durdurmak hakkına sahip olduğunu, Vodafone’un Uygulama kapsamında kullanılan
GSM hatlarının açık olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde veya servisin veri
tabanında yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı ve/veya Vodafone’un
şebeke olmayan bölgelerde ve/veya kapsama alanı dışında olması ve/veya Firma’dan veya
üçüncü kişilerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle hizmetten faydalanamamamızdan dolayı
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Vodafone’un sorumlu olmayacağını, Uygulama’nın kullanımında sorunlar yaşanması, Cihazın
kaybolması ve/veya çalınması hallerinin Vodafone Tip Abonelik Sözleşme(ler/s)ini 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,
16. Taahhütname’nin, yürürlük süresinin tamamlanmasından önce Uygulama kullanımını sona
erdirmek istediğimi bildirmediğimiz takdirde, Uygulamayı kullanmayı sürdürebileceğimizi ancak bu
kullanımı yalnızca Uygulama kullanımına özgü özel mobil internet paketi ile
gerçekleştirebileceğimizi ve belirtilen Uygulama kullanımına özgü özel mobil internet paketinin ve
Uygulama kullanımının Vodafone web sayfasında ve mecralarında duyurulan güncel fiyatı
üzerinden ücretlendirileceğimizi bildiğimizi, Vodafone’un gerekli gördüğü durumlarda tarafımıza
ihbar etmek suretiyle hizmeti durdurmaya ve Taahhütname’yi sona erdirmeye hakkı olduğunu,
17. İşbu Taahhütname süresi boyunca Cihaz(lar)’ımızı sadece Vodafone GSM hattıyla
kullanacağımızı,
18. İşbu Taahhütname’ye tabi hatt(lar)ımız ile, bu Taahhütname’yi imzaladığımız tarih itibariyle işbu
Taahhütname süresince başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımızı,
19. İşbu Taahütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile
tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki
yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya
hattımın iptal edilmesi, dondurulması, kısıtlanması ve/veya hattımı iptal etmem,
dondurmam, kısıtlamam, devretmem, ön ödemeli hatta çevirmem ve/veya numara
taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmem, tabi olduğum Kampanya paketimi
Kampanya kapsamında yer almayan bir tarife ile değiştirmem durumunda cezai şartın
hiçbir zaman, fesih ya da sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan
dönem için tarafımca işbu Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması
nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutarı aşmaması koşuluyla, Cihaz’ın Taahhütname
imza edildiği tarihte Vodafone tarafından belirlenen ve internet vb mecralarda duyurulan
Kampanya’ya özel son kullanıcı fiyatından, işbu yukarıda belirtilen hallerin meydana
geldiği tarihe kadar Cihaz taksit bedeli altında tarafımca yapılmış ödemelerin düşülmesi
suretiyle hesaplanacağı ve ayrıca bu tutara; işbu Taahhütname kapsamında Kampanya’da
Firma Ünvanı
:
Firma Tebligat Adresi :
Firma Yetkili İmza
IMEI No
Kurumsal Satış Kanalı Ünvanı
Kurumsal Satış Kanalı Kod No
İmza Tarihi

:
:
:
:

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

Kurumsal Satış Kanalı İmza ve Kaşe:

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

VODAFONE (24 AY TAAHHÜTLÜ) AKILLI BAS KONUŞ CİHAZ KAMPANYASI
TAAHHÜTNAMESİ
kaldığım süre boyunca aylık tarife paket ücreti üzerinden Vodafone tarafından yapılan
Kampanya’ya özel indirimlerin de ekleneceğini ve bu bedeli ödeyeceğimi, yukarıda
belirtilen ihlal durumlarında ödemesini kredi kartı ile tek seferde yapmış olduğumuz ilk 12
aylık dönem içinde isek; Vodafone tarafından tarafıma gönderilecek ilk faturada ilk 12
fatura dönemi için hesaplanan ceza tutarının avans tutarı olarak yansıtılacağını ve
hesaplamaya dahil olan kalan Kampanya taahhüt sürem için peşin ödenmesi gerekli tutarın
ise ayrıca toplam olarak yukarıda belirtilen aykırılık hallerini takip eden ilk faturama cezai
şart olarak yansıtılacağını ve işbu tutarı tam ve eksiksiz olarak peşinen ödeyeceğimi, peşin
olarak ödeme yapmakta olduğum kalan Taahhütname sürem içinde isem; kalan taahhüt
ettiğim toplam aylık taahhüt tutarları toplamının Vodafone tarafından tarafıma gönderilecek
ilk faturada cezai şart olarak aylık faturama yansıtılacağını ve işbu tutarı tam ve eksiksiz
olarak peşinen ödeyeceğimi ancak bu cezai şart tutarlarının hiçbir zaman, fesih ya da sona
erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımca işbu
Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle ödenmesi gereken
toplam tutarı aşmayacağını,
20. Uygulama’yı kullanan kurumlara Web Yönetim ekranı açıldığını bildiğimizi ve şirketimiz adına
oluşturulmuş kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yaparak Web Yönetim ekranlarına
ulaşacağımızı,
21. Kurumsal Web Yönetim ekranlarına ulaşabilmek için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin
Vodafone sistemlerinde kayıtlı olan şirketimizin yetkilisi/yetkilileri adına oluşturulacağını bildiğimizi
ve servisin yönetilmesinin ve kulllanılmasının sorumluluğunun münhasıran tarafımıza ait olduğunu
bildiğimizi, Serviste kesinti olması, servisin aksaması, yavaş çalışması durumlarından dolayı
ortaya çıkabilecek problemlerden Vodafone’un sorumlu olmayacağını, bu kapsamda
Vodafone’dan hangi nam adı altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağımızı,
22. Uygulama’nın Web Yönetim ekranına girebilmek ve hizmetten yararlanabilmek amacıyla
Vodafone tarafından tanımlanan kullanıcı adının, söz konusu şirketimiz yetkilisi tarafından
kullanılacak şekilde tanımlanacağını, söz konusu şifre değiştirilmesi işleminin şirketimiz yetkilisi
tarafından Uygulama’nın Web Yönetim ekranları üzerinden yapılacağını,
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23. İnternet ortamında servisin tarafımızdan kullanımını sağlayan şifrenin kırılması ve veya şifrenin
herhangi bir suretle 3. kişilerce ele geçirilmesi suretiyle servisin kullanımının deşifre olması veya
şirketimiz içinden servisin yetkilendirilmemiş kullanıcılar tarafından kullanılması, servisin 3.
kişilerce izlenebilmesi vb. gibi durumlardan ve /veya bu durumların yol açabileceği sonuçlardan
Vodafone’un sorumlu olmadığını, her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen tarafımıza ait
olduğunu, böyle bir durumda Vodafone'u derhal yazılı olarak haberdar edeceğimizi ve sisteme
giriş şifresinin değiştirilmesini sağlayacağımızı,
24. Vodafone tarafından tarafımıza bildirilmiş olan şifreyi özenle saklamayı, 3.kişilere devretmemeyi,
kullandırmamayı ve verilen amaç dışında kullanmamayı, yetkisi olmayan kişiler tarafından servise
ulaşılması sonucunda doğabilecek durumlara ait hertürlü sorumluluğun tamamen tarafımıza ait
olduğunu;
25. İşbu Taahhütname konusu hizmet için Uygulama’nın Web Yönetim ekranlarına internet erişimi
kullanarak erişebileceğimizi, internet bağlantısından ortaya çıkmış veya çıkabilecek
problemlerden dolayı servise ulaşılamaması, serviste kesinti olması, servisin yavaş çalışması
hallerinden ortaya çıkabilecek problemlerden Vodafone’un sorumlu olmadığını,
26. 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,
27. İşbu Taahhütname’nin uygulanmasından ve/veya yorumlanmasından doğabilecek tüm
uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili
olacağını, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
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EK-1


Vodafone Akıllı Bas Konuş Kampanyaları kapsamında abonelerin seçebileceği paketler ve
bunlara ait paket bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Akıllı Bas Konuş Servisi
Akıllı Bas Konuş Cihaz Kampanyası






Tahsilatına Aracılık
edilecek olan Akıllı Akıllı Bas Konuş
Kontrat Süresi Bas Konuş Uygulama Servisine Özel
Bedeli
İnternet
(Tedarikçi Biotekno)
Kontratsız
8,85 TL
4,15 TL
24 Ay
8,85 TL
1,52 TL

Cihaz Taksit
Bedeli

Aylık
Toplam
Bedel

14,63 TL

13 TL
25 TL

Belirtilen fiyatlara tüm vergiler dahildir.
Vodafone, tarifelerin özellikleri ve ücretlendirmeleri ile, Kampanya’nın esaslarını ve detaylarını
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenmiş esaslara uygun olarak değişltirme
hakkını saklı tutar.
Akıllı Bas Konuş Servisi, tüm Kurumsal Faturalı Tarifeler ile Bireysel Esnaf Avantaj Tarifeleri,
İş Ortağım Benim İşim Süper ve Mega Tarifelerinde yer alan Vodafone Abonelerine
sunulacaktır.Bir GSM numarası sadece bir kere Kampanyadan yararlanabilecektir.
Bir müşteri numarasına bağlı kurumsal bir abone, en fazla 50 abonelik (GSM numarası)
Kampanyadan yararlanabilir. Kurumsal müşteri numarasına bağlı İş Ortağım Esnaf Avantaj
Tarifeleri, İş Ortağım Benim İşim Süper ve Mega Tarifeleri için en fazla 5 abonelik (GSM
Numarası) kampanyadan yararlanabilir.
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VODAFONE (24 AY TAAHHÜTLÜ) AKILLI BAS KONUŞ CİHAZ KAMPANYASI
TAAHHÜTNAMESİ
Cihaz Kampanyası kapsamına dahil edilebilecek aboneler için çeşitli kriterler bulunmaktadır.
Kampanya kapsamına son 8 aydır faturalı Vodafone abonesi olan ve/veya son 8 aydır
kısıtlı/dondurulmuş statüsüne girmemiş olan aboneler dahil edilebilecekler.
Abonenin müşteri numarası altında yer alan faturalı hatlarından, abonelik yaşı 8 aydan büyük
olan hattına ait son 8 aylık toplam fatura tutarının en az 200 TL olması ve bu hattın fatura
ödemelerinin düzenli olarak yapılmış olması durumunda, bu aboneler taahhüt ettikleri tutarları
aylık faturaları üzerinden ödeyeceklerdir.
Kampanya kapsamında cihazın Vodafone Smart 4 Mini 785 (VDF0250/VDF0251) Vodafone’a
maliyeti 375 TL’dir. Fiyatlara KDV (%18) dahildir.
Herhangi bir data aboneliği bulunmayan abonelerimiz, hali hazırda (2N) standart paket veya
faturalı internet paketi kullanan abonelerimiz 3N aboneliklerini başlatmaları durumunda 3N
hızından faydalanabileceklerdir. Aboneliğini 3N’ye açtırmayan aboneler mevcut data
altyapısını (2G/edge) kullanacaklardır.
Kampanyaya giriş yapan abonenin data aboneliği ve 3G servisi otomatik olarak açılacaktır.
Kampanya kapsamında verilen mobil internet paketi sadece Akıllı Bas Konuş uygulaması
üzerinden hizmetin kullanımı içindir. Akıllı Bas Konus servisi dışında mobil internet kullanımı
yapılmak istenmiyorsa müşteri tarafından servise özel baskonus APN (Access Point Name)
tanımının yapılması gerekir. Bu hizmetin dışında yapılacak mobil internet kullanımları
(baskonus APN’i dışında kullanılacak diğer APN’ler) ise abonenin mevcut ta kullandığı
standart data tarifesi veya varsa mevcut mobil internet paketi üzerinden yapılacaktır.
Abonelerin kampanya kapsamına dahil olabilmeleri için taahhütname imzalamaları, aktif abone
olmaları ve kara listede olmaması gerekmektedir.
Akıllı Bas Konuş Uygulamasının kullanımı için; Vodafone data şebekesi üzerinden
Kampanyaya giriş yapılan GSM numarasına ait Simkart ile Uygulamanın kurulumunun ve kayıt
işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Uygulama kayıt işlemi bu şekilde
gerçekleştirildikten sonra, Uygulama,Kampanyaya giriş yapılan GSM numarasına ait Simkart
ile Wifi üzerinden de kullanılabilir. Wifi bağlantısı ile Uygulama kayıt işlemi gerçekleştirilemez.
İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca
ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışında kullandığınız veri
GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
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VODAFONE (24 AY TAAHHÜTLÜ) AKILLI BAS KONUŞ CİHAZ KAMPANYASI
TAAHHÜTNAMESİ
Kampanyaya özel internet paketlerinde dönem içerisinde yapılan iptal işlemleri fatura kesim
tarihinde gerçekleşir, abone iptal işlemi yaptığında fatura kesim tarihine kadar hizmetten
yararlanmaya devam edip servis ücretini öder.
Tüm aboneler, Kampanyaya girişlerde internet paket ücreti, ilk fatura döneminin kalan gün
sayısının 30'a oranlanmasıyla hesaplanıp o fatura döneminde kullanım yapacağı günler için
eşit bölünmüş olarak kullanıma sunulur.
Faturalı aboneliklerde kullanılan ay ifadesi ile abonenin fatura dönemi kastedilmektedir.
Akıllı Bas Konuş Uygulama Bedeli Vodafone Faturasında Tahsilatına aracılık edilen hizmetler
başlığında yer alacaktır.
Vodafone Akıllı Bas Konuş Servisinde yer alan uygulamanın sahibi Biotekno Bütünleşik İş
Operatörü Teknolojik Çözümler Limited Şirketi’dir.
Akıllı Bas Konus Uygulaması, Android işletim sistemi olan (versiyon 2.3.3 ve üzeri) ve
Vodafone tarafından test edilen ve www.vodafone.com.tr sayfasında yayınlanan vodafone
hatlı tüm cep telefonları için tasarlanmıştır. Uygulamanın çalıştığı güncel cihaz bilgileri
vodafone.com.tr adresinde yayınlanacaktır.
Servis başvurusunun ardından uygulamanın kullanımı için; Vodafone AkıllıBasKonuş
Aktivasyonunun gerçekleşmesi, AkıllıBasKonuş uygulama programlarının sistemi kullanacak
olan cep telefonlarına kurulması ve ilgili ayarların kurum veya kişilerce yapılmış olması
gerekmektedir.
Akıllı Bas Konuş Uygulamasına ilişkin teknik destek Biotekno Çağrı Merkezi üzerinden mesai
saatleri içerisinde verilecektir.
Vodafone, tarife ve kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumunu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkına
sahiptir.
Kampanya kapsamında sadece Vodafone tarafından internet vb. mecralarda duyurulan
anlaşmalı bankaların kredi kartları geçerlidir; abone bu bankalara ait kredi kartı olmaması
durumunda Kampanyadan yararlanamayacaktır.
Abonelerin sms ve/veya ses kullanımları ve/veya seçtikleri mobil internet paketi haricinde eş
zamanlı olarak kullanabilecekleri mobil internet paketleri kullanımları faturada ayrıca
ücretlendirilecektir.
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EK-2 Kampanyadan Yararlanacak Olan GSM Hatları listesi
Hat Sayısı
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

: .......................................................................
GSM Numarası
Sıra No
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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