VODAFONE VOX KAMPANYASI TAAHHÜTNAMES‹ - KURUMSAL
Vodafone Telekomünikasyon A.ﬁ.’ye
Vodafone Telekomünikasyon A.ﬁ. (k›saca “Vodafone”) taraf›ndan yürütülen “Vodafone VOX Kampanyas›”ndan yararlanmak istemem sebebiyle ........./........./..........
tarihli,
numaral› GSM hatt› için imzalad›¤›m Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleﬂmesi ile iﬂbu 2 (iki) sayfadan ibaret
olan Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri ve bilgileri inceleyerek kendi koﬂullar›ma uygun bularak imzalad›m. ‹ﬂbu Taahhütname ile;
1. ‹ﬂbu Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren ..... (.....) ay süreyle geçerli olaca¤›n›,
2. ‹mzalad›¤›m Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleﬂmesi’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli oldu¤unu ve iﬂbu Taahhütname ile düzenlenme yen tüm hususlarda
Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleﬂmesi hükümlerinin uygulanaca¤›n›,
3. ‹ﬂbu Taahhütname süresi boyunca; kendi seçimim do¤rultusunda Vodafone taraf›ndan çeﬂitli mecralarda duyurusu yap›lan kampanya seçeneklerinden
1 (bir) GB'l›k 35 (otuz beﬂ) TL tutar›ndaki paketi 24 (yirmi dört) ay süresince indirimsiz olarak veya 5 (beﬂ) GB’l›k 45 (k›rk beﬂ) TL tutar›ndaki data paketini ilk 6
(alt›) ay %50 indirimli olarak 24 (yirmidört) ay süresince kullanmay› seçti¤imi, Taahhütname süresince bu mobil internet paketine tabi olaca¤›m› ve bu paket
d›ﬂ›nda baﬂka bir abonelik paketine geçmeyece¤imi, seçmiﬂ oldu¤um mobil internet paketi ücretlerinin Vodafone taraf›ndan ayl›k faturalar›ma yans›t›laca¤›n›
ve bu tutarlar› Taahhütname süresi boyunca her ay düzenli olarak ödeyece¤imi,
4. Kampanyaya giriﬂ tarihinin belirlenmesi ve indirimli data kullan›m ﬂartlar›:
• Kampanya kapsam›nda yeni mobil internet kullan›c›s› bir abone olmam durumunda Taahhütname’yi imzalad›¤›m tarih itibari ile iﬂbu kampanyaya dahil
olaca¤›m› ve 5 GB’lik paketi seçmiﬂ olmam durumunda taraf›ma sunulan indirimli mobil internet kullan›m›m›n hesaplanmas›nda, indirimli data kullan›m›m›n
söz konusu oldu¤u ilk dönem için Taahhütname’yi imzalad›¤›m tarihi takiben ilk fatura dönemime kadar olan sürenin göz önünde bulundurulaca¤›n› ve seçmiﬂ
oldu¤um ayl›k paket ücretinin bu süreye oranlanarak ilk dönem ödemem gereken indirimli tutar›n Vodafone taraf›ndan hesaplanaca¤›n›, bu süreyi takip eden
kalan indirimin geçerli oldu¤u fatura dönemlerim için geçerli indirimli kullan›m miktar›n› ilgili dönemler içinde kullanabilece¤imi ve faturalar›ma ayl›k mobil
internet paket ücretimin indirimli olarak yans›t›laca¤›n›,
• Halihaz›rda mobil internet paketi kullan›c›s› olmam durumunda ise kampanyaya giriﬂimin ancak Taahhütname’yi imzalad›¤›m tarihte içinde bulundu¤um
ayl›k fatura dönem sonu itibariyle gerçekleﬂece¤ini ve bu dönemler içinde seçti¤im mobil internet tarifesinde yer alan data miktar›n›n tamam›n› kullanabilece¤imi
ve faturama ayl›k sabit ücretin tam olarak yans›t›laca¤›n›; 5 GB’lik paketi seçmiﬂ olmam durumunda indirimli kullan›m hakk›m›n kampanyaya yukar›da belirtildi¤i
ﬂekilde belirlenecek giriﬂ tarihimden itibaren baﬂlat›laca¤›n›,
• Bu kampanya kapsam›nda Taahhütname’deki yükümlülüklerimi indirimli kullan›m sürem içinde ihlal etmem halinde indirimli kullan›m haklar›m›n
geçerlili¤ini kaybedece¤ini ve bu Taahhütname’nin 10. maddesi uyar›nca cezai ﬂart sorumlulu¤umun aynen devam edece¤ini ve ilgili cezai ﬂart
maddesi kapsam›nda cezai ﬂart hesaplan›rken indirimli kullan›m hakk› elde etmiﬂ oldu¤um aylardan kampanyadan yararland›¤›m aylar›n indirimsiz
ayl›k ücretlerinin de dahil edilece¤ini,
5. ‹ﬂbu Taahhütname’yi imzalamakla, ..... (.....) adet ........ model Vodem cihaz›n› ve ..... (.....) adet Vodafone VOX cihaz›n› bedelsiz olarak hasars›z, kutusu hiç
aç›lmam›ﬂ, y›rt›lmam›ﬂ, ve/veya hasar görmemiﬂ halde, tam olarak teslim ald›¤›m›z›; söz konusu cihazla ilgili teknik sorunlarda üretici, ithalatç›, distribütör
firman›n garanti ﬂartlar›n›n geçerli oldu¤unu, Vodafone’un sorumlulu¤u bulunmad›¤›n›, cihaz›n kaybolmas› ve/veya çal›nmas› hallerinin Vodafone Tip GSM
Abonelik Sözleﬂmesini ve/veya Taahhütnameyi feshetmek, Taahhütname hükümlerini ihlal etmek ve/veya GSM hatt›n› iptal etmek için hakl› sebep teﬂkil
etmeyece¤ini ve Taahhütname hükümlerinin aynen devam edece¤ini,
6. ‹ﬂbu Taahhütname süresi boyunca cihaz›m› sadece Vodafone GSM hatt›yla kullanaca¤›m›,
7. 1 GB'l›k paketi seçmiﬂ olmam durumunda kampanya duyurular›nda belirtilen koﬂullar› sa¤lamam halinde kampanya seçene¤i karﬂ›l›¤› ayl›k tutar› (cihaz
taksit bedeli ve seçmiﬂ oldu¤um kampanya paketi ödemesi) ayl›k ve peﬂin olarak Vodafone taraf›ndan gönderilecek faturalar uyar›nca ödeyebilece¤imi ya
da bu iﬂbu bedelleri kredi kart› ile ödeyebilece¤imi; faturalar›ma yans›t›laca¤›n›; kredi kart› yolu ile ödemem halinde seçmiﬂ oldu¤um kampanya paketi tutar›n›n
ve kampanya seçene¤ime karﬂ›l›k gelen cihaza iliﬂkin cihaz taksit bedelinin ilk 12 ayl›k taksidini, kampanya duyurular› kapsam›nda Vodafone taraf›ndan internet
vb mecralarda duyurulan banka(lar)›n taraf›ma ait kredi kart›yla eﬂit taksitler halinde ödemeyi ve bu tutarlar›n 12 (oniki) ay boyunca banka ekstreme yans›t›laca¤›n›,
kalan taahhüt süresine (12 fatura dönemi) iliﬂkin kampanya paket ödemeleri ve cihaz taksit bedellerinin ise Vodafone taraf›ndan gönderilecek ayl›k faturalar›ma
yans›t›laca¤›n›,
8. ‹ﬂbu kampanya kapsam›nda 1 GB’lik paketi seçmiﬂ olmam durumunda taraf›ma tahsis edilecek cihazlara iliﬂkin bedelin Vodafone sat›ﬂ kanal›nca
Vodafone’a temlik edildi¤ini/edilece¤ini, Vodafone taraf›ndan iﬂbu bedelin Cihaz Taksit Bedeli ad› alt›nda taraf›ma kesilecek faturalara yans›t›laca¤›n›
bildi¤imi,
9. 1 GB'l›k paketi seçmiﬂ olmam durumunda iﬂbu Taahhütname süresince üstlenmiﬂ oldu¤um ayl›k paket tutarlar›n›n Vodafone taraf›ndan ilgili ayl›k faturalar›ma
haberleﬂme ücretleri ve cihaz taksit bedeli ad› alt›nda yans›t›laca¤›n› ve iﬂbu tutarlar› her bir ilgili ayda tam ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlü oldu¤umu,
10. ‹ﬂbu Taahütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleﬂmesi ile tesis edilen aboneli¤imin taraf›mdan tek tarafl›
olarak veya iﬂbu Taahhütname’deki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Vodafone taraf›ndan feshedilmesi ve/veya hatt›m›n iptal
edilmesi, dondurulmas›, k›s›tlanmas› ve/veya hatt›m› iptal etmem, dondurmam, k›s›tlamam, devretmem, ön ödemeli hatta çevirmem ve/veya
numara taﬂ›nabilirli¤i kapsam›nda baﬂka bir operatöre geçmem, tabi oldu¤um kampanya paketimi de¤iﬂtirmem durumunda cezai ﬂart›n, 1 GB’l›k
paketi seçmem durumunda cihaz›n taahhütname imza edildi¤i tarihte Vodafone taraf›ndan belirlenen ve internet vb mecralarda duyurulan
kampanyaya özel son kullan›c› fiyat›ndan, iﬂbu yukar›da belirtilen hallerin meydana geldi¤i tarihe kadar cihaz taksit bedeli alt›nda taraf›mca
yap›lm›ﬂ ödemelerin düﬂülmesi suretiyle hesaplanaca¤› ve bu bedeli ödeyece¤imi, 5 GB’lik paketi seçmiﬂ olmam durumunda cihaz›n taahhütname
imza edildi¤i tarihte Vodafone taraf›ndan belirlenen ve internet vb mecralarda duyurulan kampanyaya özel son kullan›c› fiyat›n›n taahhütte
bulundu¤um süreye bölünerek hesaplanan ayl›k bedeli ile, taahhütnameye ayk›r›l›k tarihinden taahhütname sonuna kadar kalan ay say›s›n›n
çarp›larak hesaplanaca¤›n›; kredi kart› yolu ile ödeme yapm›ﬂ oldu¤um ilk 12 fatura dönemi içinde isem; Vodafone taraf›ndan taraf›ma gönderilecek
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ilk faturada ilk 12 fatura dönemi için hesaplanan ceza tutar›n›n avans tutar› olarak yans›t›laca¤›n› ve iﬂbu tutarlar›n ilgili banka taraf›ndan geri
kalan kredi kart› ile çekilen taksit sürelerim boyunca taraf›mdan aynen tahsil edilmeye devam edilece¤ini ve hesaplamaya dahil olan kalan
kampanya taahhüt sürem için peﬂin ödenmesi gerekli tutar›n ise ayr›ca toplam olarak yukar›da belirtilen ayk›r›l›k hallerini takip eden ilk faturama
cezai ﬂart olarak yans›t›laca¤›n› ve iﬂbu tutar› tam ve eksiksiz olarak peﬂinen ödeyece¤imi, peﬂin olarak ödeme yapmakta oldu¤um kalan
Taahhütname sürem içinde isem; kalan taahhüt etti¤im toplam ayl›k taahhüt tutarlar› toplam›n›n Vodafone taraf›ndan taraf›ma gönderilecek ilk
faturada cezai ﬂart olarak ayl›k faturama yans›t›laca¤›n› ve iﬂbu tutar› tam ve eksiksiz olarak peﬂinen ödeyece¤imi; iﬂbu cezai ﬂart bedeli hesaplan›rken
taahhütname kapsam›nda ayl›k paket ücreti üzerinden Vodafone taraf›ndan yap›lan ve kampanyada kald›¤›m dönemde yararlanm›ﬂ oldu¤um kampanyaya
özel indirimlerin de eklenece¤ini ve bu toplam cezai bedeli hiçbir ihbara ve ihtara gerek kalmaks›z›n, derhal, nakden ve defaten Vodafone’a ödeyece¤imi,
11. ‹ﬂbu Tahhütname’yi imzalamakla, taraf›ma tahsis edilen Vodem cihaz›yla ve/veya Vodafone VOX ürünüyle ilgili teknik sorunlarda üretici ve/veya ithalatç›
ve/veya distirbütör firma(lar)n›n garanti ﬂartlar›n›n geçerli oldu¤unu, Vodafone’un ve/veya Vodafone Teknonoloji Hizmetleri A.ﬁ’nin sorumlulu¤u bulunmad›¤›n›,
cihaz›n ürün(ler)ün kaybolmas› ve/veya çal›nmas› hallerinin Vodafone Tip GSM abonelik sözleﬂmesi’ni ve/veya Taahhütnameyi sona erdirme ve/veya GSM
hatt›n› iptal etmek için hakl› sebep teﬂkil etmeyece¤ini ve taahhütname hükümlerinin aynen devam edece¤ini kabul etti¤ini bildi¤imi,
12. VOX cihaz› üzerinden kullan›lacak ADSL hizmeti ile ilgili Vodafone’un teknik veya mali hiçbir sorumlulu¤u bulunmay›p, ADSL hizmetleriyle ilgili olarak
(kurulum, tesis, bak›m, onar›m) tüm sorumlulu¤un ADSL hizmetini sat›n alm›ﬂ oldu¤um firmaya ait oldu¤unu,
13 . Aﬂa¤›daki adresimin tebligat adresi oldu¤unu ve adres de¤iﬂikli¤ini bildirmedi¤im takdirde bu adrese yap›lacak tebligatlar›n bizzat taraf›ma yap›lm›ﬂ
say›laca¤›n›, aﬂa¤›da verdi¤im abone tebligat adresi ile Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleﬂmesi üzerinde yer alan fatura adresimin ayn› oldu¤unu, gayri kabili
rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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Kampanya Esaslar›
Vodafone VOX Kampanyas› kapsam›nda abonelerin seçebilecekleri paketler ve bunlara ait paket bedelleri aﬂa¤›daki tabloda verilmiﬂtir:
Paket
Seçenekleri

Taahhüt
Süresi

Mobil ‹nternet
Paket Bedeli

Cihaz/Ürün
Taksit Bedeli

Toplam
Bedel

1 GB
5 GB

24 Ay
24 Ay

30 TL
45 TL

5 TL
-

35 TL
45 TL

Kampanyaya Kat›l›m
Kredi kartl› veya kredi karts›z*
Kredi karts›z

‹ndirim Süresi
‹lk 6 fatura dönemi

* Vodafone taraf›ndan belirlenen kurallara uymayan aboneler kampanyadan kredi kart› ile yararlanacakt›r.

• Vodafone Süper H›zl› Mobil Internet hizmetinden faydalanman›z için 3G yaz›p 3636'ya göndererek 3G aboneli¤ini baﬂlatm›ﬂ olman›z ve Vodafone 3G kapsamas›
içerisinde olman›z gerekmektedir. Vodafone 3G kapsamas› co¤rafi koﬂullara ba¤l› olarak de¤iﬂiklik gösterebilir. Ayr›nt›l› bilgi için; vodafone.com.tr.
• 1 GB Paket ayl›k sabit ücreti 35 TL, 5 GB Paket ayl›k sabit ücreti 45 TL’dir. Paketler kapsam›nda belirtilen kullan›m miktar›n›n aﬂ›lmas› durumunda aboneler
5 TL karﬂ›l›¤›nda 100 MB kullan›m hakk›na dahip olacaklard›r. Belirtilen fiyatlara KDV (%18) ve Ö‹V (%5) dahildir. Abonelerin sms ve/veya ses kullan›mlar›
ve/veya bu paket haricinde eﬂ zamanl› olarak kullanabilecekleri mobil internet paketleri kullan›mlar› faturada ayr›ca ücretlendirilecektir.
• 1 GB’l›k ve 5 GB’l›k paketlere ait tarife kullan›m bilgilerine internet vb gibi mecralardan ulaﬂ›labilir.
• Yurtd›ﬂ›nda kullan›m (roaming) ücretleri için yukar›daki tabloda detaylar› verilmiﬂ olan tarife ücretleri geçerli de¤ildir. Yurtd›ﬂ› kullan›mlarda standart roaming
tarifesi geçerli olur.
• ‹lgili paketin bedeline sat›n al›nan içerik ücretleri dahil de¤ildir. ‹çerik hizmetleri ayr›ca ücretlendirilir.
• 6802 Say›l› Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 say›l› Kanun ile de¤iﬂik 39. maddesi gere¤i; faturalarda belirtilen KDV matrah› üzerinden %5 oran›nda Özel
‹letiﬂim Vergisi tahakkuk ettirilerek Maliye Bakanl›¤›'na ödenir.
• ‹lgili fatura dönemi içerisinde kampanya kapsam›nda seçilmiﬂ mobil internet paketi dahilinde kullan›lmayan kapasite bir sonraki aya devretmez.
• Mevcutta mobil internet paketi kullanan abonelerin tarifeye geçiﬂleri ve kampanya koﬂullar›ndan faydalanmaya baﬂlamalar› yeni fatura dönemleri itibari ile
olacakt›r.
• ‹lgili kanun maddeleri gere¤ince; bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel ‹letiﬂim Vergisi (Ö‹V), Telekomünikasyon Kurumu ruhsat ücreti aboneden al›n›r.
Hatt›n kullan›m›ndan do¤an Telekomünikasyon Kurumu kullan›m ücreti abone taraf›ndan ödenecektir. Abonenin hatt›n› kullanmamas› veya kendi iste¤i ile
tekrar kullanmak üzere kapatmas› durumlar›nda tüm ayl›k bedeller abonenin faturas›na yans›t›l›r.
• Vodafone yay›nlad›¤› abonelik paketleri, mobil internet paketleri ve avantajlar›n›n geçerlilik tarihlerinde ve/veya ücretlendirmelerinde önceden haber
vermeksizin de¤iﬂiklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
• Bir GSM numaras› sadece bir kere kampanyadan yararlanabilecektir. Bir abone bir GSM hatt›yla ayn› anda sadece bir cihaz kampanyas›ndan yararlanabilir.
Baﬂka bir Vodafone cihaz kampanyas›ndan yararlanabilmesi için ayr› bir GSM hatt›yla kampan yaya dahil olmas› gerekmektedir.
• Kurumsal bir müﬂteri kampanyadan en fazla 50 kere yararlanabilir.
• Vodafone Vodem kampanya portföyündeki cihazlar Vodafone SIM kartlar›yla sorunsuz çal›ﬂmaktad›r. Di¤er operatörlerin kartlar›yla kullanabilmek için
manuel ayar yap›lmas› gerekmektedir.
• Vodafone VOX cihaz› 3G internet hizmetini kullanabilmek için tek baﬂ›na yeterli de¤ildir. 3G internet hizmeti kampanya portföyünde yer alan Vodem
cihazlar›yla birlikte kullan›labilmektedir. ‹lgili cihaz taraf›ndan sunulabilecek maksimum data h›z›, birlikte kullan›ld›¤› Vodem cihaz›n›n h›z›na göre de¤iﬂiklik
gösterecektir.
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