§
Dönüşen tarifeler için her yöne ses ve data kullanımları tarifelerin aylık içerikleri tüketilene
kadar aşağıda belirtilen şekilde ücretlendirilerek, data kullanımları 1Dk=1MB hesaplamasına denk
gelecek şekilde tarifelerin aylık her yöne ses dakikaları içeriklerinden düşülecektir.
§

Dönüşen tarifelere giriş tarihine kadar eski tarife üzerinden ücretlendirme yapılır.

§
Dönüşen tarifelerde ilk ve son faturalarda aylık tarife ücreti ve dakikalar; KIST kuralları geçerli
olacak şekilde aktivasyon/iptal tarihi ile fatura kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak
fatura edilir.
§
Dönüşen tarifeler ile sunulan hakların 3. şahıslara trafik satışı amaçlı kullanılmasına, sabit
terminal (FCT) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanıma izin verilmez.
§
Dönüşen tarifeler ücretlendirme periyodları yurtiçi ses için 6Sn, uluslararası ses için 20SN,
roaming ses için 60Sn, yurtiçi ve roaming data için 1KB ve yurtiçi ve yurtdışı SMS/MMS için 1 birimdir.
§
Dönüşen tarifelerin aylık içeriklerinin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'leri, son 48 saat
içerisinde yapılan görüşmeleri ve data kullanımlarını kapsamayabilir.
§
Aboneler, Dönüşen tarifeler ile her ay KDV ve ÖİV dahil belirtilen ücretler karşılığında,
yurtiçinde kullanmak şartıyla tüm Vodafone aboneleri yönüne 44.640Dk sadece sesli telefon ve
görüntülü görüşme (özel servisler, faks, data, WAP hariç) aramaları yapabilir. Aynı gruba tanımlı diger
Vodafone kurumsal faturalı hatlarından bu tarifelere doğru yapılacak aramalar, ilgili tarifelerin grupiçi
ücretlerinden/şartlarından faydalanacaktır. Özel servis numaraları aramaları tarife kapsamına dahil
değildir.
§
Dönüşen tarifeler aylık içerikleri dahilindeki görüşme hakları sadece yurtiçi aramalar için
geçerli olup yurtdışı yönüne yapılan aramaları ve yurtdışında veya KKTC'de roaming halindeyken
yapılan aramaları kapsamamaktadır. Kıbrıs'a doğru Türkiye'den başlatılan çağrılar tarifenin
kapsamında değildir.
§
Türkiye yönüne yapılan aramalar; Vodafone, Turkcell, Türk Telekom, Türkiye'deki sabit
hatlara doğru yapılan aramaları kapsar. Dönüşen tarifeler ile Turkcell, Türk Telekom ve sabit hatlar
yönüne yapılacak aramalarda her yöne dakikalar kullanılır.
§
Dönüşen tarifeler için kullanımlar, aktivasyon yapılan andan itibaren veya tarifeye geçiş tarihi
ile başlayacaktır.
§
Dönüşen tarifeler ile aktivasyon veya tarife geçişi sırasında data servisi otomatik olarak açılır.
Data servisi abone isteği ile istenildiği zaman kapatılabilir.
§

Dönüşen tarifeler ile abonelerin yapacagı bir çağrı süresi 79Dk'yi geçemez.

§
Aynı ay içerisinde kullanılmayan dakikalar bir sonraki aya devretmez, kullanılmayan dakikalar
silinir.
§
Dönüşen tarifeler ile aylık sahip olunan hakların bakiyesi DINAMIK yazıp 7000'e ücretsiz bir
mesaj gönderilerek öğrenilebilir.

§
Abone, ilgili tarifeye gecisle birlikte yurtiçi 4.5G servisinin kullanima acilmasina onay vermis
sayilir. Abone, BTK yetkilendirmesi sonucunda Vodafone Telekomünikasyon AŞ tarafından 4.5G
hizmetinin sunulmaya baslayacagi tarih itibariyle, herhangi bir ek işlem yapmadan yurtiçinde 4.5G
servisini kullanmaya başlayacaktır. Abone isterse servisten çıkış sağlayabilecektir. Servise girişte ve
çıkışta aboneye ilgili sms bilgilendirmeleri yapılmaktadır.
§
Abone, limitli internet paketi ile beraber Dönüşen tarifelere geçiş yaparsa, internet
kullanımları limitli internet paketinden tüketilir, tarifesindeki her yöne dakikalar internet olarak
kullanılamaz.

Dönüşen 2.0 Tarife Esasları:
§
Tarife ücretleri KDV ve ÖİV dahil olarak, Dönüşen XSmall 1 için 35 TL, Dönüşen Small 3 için
66TL, Dönüşen Medium 4 için 75 TL ve Dönüşen Large 5 için 85 TL’dir.
§
Dönüşen tarifeler ile Vodafone’lularla sınırsız konuşmaya ek olarak Dönüşen XSmall 1 ile her
yöne 1000 dakika, Dönüşen Small 3 ile her yöne 3.000 dakika, Dönüşen Medium 4 ile her yöne 4.000
dakika ve Dönüşen Large 5 ile her yöne 5.000 dakika kullanım hakkına sahip olunacaktır.
§
Dönüşen tarifeler ile aktivasyon veya tarife geçişi sırasında aylık tarife içeriklerinin tüketilmesi
sonrasında kullanılabilecek 9,90 TL karşılığında günlük 1000DK aşım opsiyonu hatta otomatik olarak
eklenecektir. Günlük 1000DK aşım opsiyonu abone isteği ile istenildiği zaman iptal edilebilir. Günlük
1000DK aşım içeriklerinin tüketilmesinden sonra yapılan her yöne görüşmeler 25Kr/1DK ve 25Kr/1MB
olarak ücretlendirilecektir. Yurtiçi SMS gönderim ücreti 40,75Kr/SMS, yurtdışına SMS gönderim ücreti
83Kr/SMS’tir.
*Dönüşen XSmall 1 tarifesinden sadece 50+ hat sahibi kurumsal müşteriler yararlanabilir.
16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yapılan yeniden kontratlamalarda Tarife içerisindeki Her yöne dakika
paketinin aşımından sonra yurtiçi tüm GSM aramalarında aşamalı aşım ücreti 30 dk 9 TL ve aşamalı
ücret 25 kez tekrarladıktan sonra 25Kr/1DK olarak; yurt içi SMS paketinin aşımında ise aşamalı aşım
ücreti 30 sms 9 TL, aşamalı ücret 25 kez tekrarladıktan sonra 40,75 KR/SMS olarak ücretlendirilir.
Dönüşen 2.0 Duran Tarife Esasları:
§
Tarife ücretleri KDV ve ÖİV dahil olarak Dönüşen XSmall 1 Duran için 45 TL*, Dönüşen Small 3
Duran için 76 TL, Dönüşen Medium 4 Duran için 85 TL ve Dönüşen Large 5 Duran için 95 TL’dir.
§
Dönüşen tarifeler ile Vodafone’lularla sınırsız konuşmaya ek olarak Dönüşen XSmall 1 Duran
ile her yöne 1.000 dakika, Dönüşen Small 3 Duran ile her yöne 3.000 dakika, Dönüşen Medium 4
Duran ile her yöne 4.000 dakika ve Dönüşen Large 5 Duran ile her yöne 5.000 dakika kullanım hakkına
sahip olunacaktır.
§
Dönüşen Duran tarifelerindeki aboneler tarife içeriklerini bitirdiklerinde her yöne arama ve
data servisi fatura kesim tarihine kadar durdurulur. Aboneler Vodafone içi konuşmaya devam
edebilir.

§
Dönüşen Duran Tarifelerindeki aboneler sadece tarifeleriyle geçerli olan ek paketleri alabilir.
Tarifeyle uyumlu ek paketleri tarifeleri kısıtlanmadan önce almaları gereklidir.
§
Tarifesi kısıtlanan abone ek paket aldığında kısıtı kaldırılmaz. Abone ek paketteki hakkını bir
sonraki fatura dönemi itibarıyla kullanır.
*Dönüşen XSmall 1 Duran tarifesinden sadece 50+ hat sahibi kurumsal müşteriler yararlanabilir.

Dönüşen 1.0 Tarife Esasları:
§
Tarife ücretleri KDV ve ÖİV dahil olarak, Dönüşen Small için 50 TL, Dönüşen Medium için 65
TL, Dönüşen Large için 85 TL ve Dönüşen XLarge için 105 TL’dir.
§
Dönüşen tarifeler ile Vodafone’lularla sınırsız konuşmaya ek olarak Dönüşen Small ile her
yöne 1000 dakika, Dönüşen Medium ile her yöne 2.000 dakika, Dönüşen Large ile her yöne 3.000
dakika ve Dönüşen Xlarge ile her yöne 5.000 dakika kullanım hakkına sahip olunacaktır.
§
Dönüşen tarifeler ile aktivasyon veya tarife geçişi sırasında aylık tarife içeriklerinin tüketilmesi
sonrasında kullanılabilecek 9,90 TL karşılığında günlük 500DK aşım opsiyonu hatta otomatik olarak
eklenecektir. Günlük 500DK aşım opsiyonu abone isteği ile istenildiği zaman iptal edilebilir. Günlük
500DK aşım içeriklerinin tüketilmesinden sonra yapılan her yöne görüşmeler 25Kr/1DK ve 25Kr/1MB
olarak ücretlendirilecektir. Yurtiçi SMS gönderim ücreti 40,75Kr/SMS, yurtdışına SMS gönderim ücreti
83Kr/SMS’tir.
*Dönüşen Xlarge tarifesinden sadece 50+ hat sahibi kurumsal müşteriler yararlanabilir.

16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yapılan yeniden kontratlamalarda Tarife içerisindeki Her yöne dakika
paketinin aşımından sonra yurtiçi tüm GSM aramalarında aşamalı aşım ücreti 30 dk 9 TL ve aşamalı
ücret 25 kez tekrarladıktan sonra 25Kr/1DK olarak; yurt içi SMS paketinin aşımında ise aşamalı aşım
ücreti 30 sms 9 TL, aşamalı ücret 25 kez tekrarladıktan sonra 40,75 KR/SMS olarak ücretlendirilir.
Dönüşen 1.0 Duran Tarife Esasları:
§
Tarife ücretleri KDV ve ÖİV dahil olarak Dönüşen Small Duran için 55 TL*, Dönüşen Medium
Duran için 70 TL, Dönüşen Large Duran için 90 TL ve Dönüşen Xlarge Duran için 110 TL’dir.
§
Dönüşen tarifeler ile Vodafone’lularla sınırsız konuşmaya ek olarak Dönüşen Small Duran ile
her yöne 1.000 dakika, Dönüşen Medium Duran ile her yöne 3.000 dakika, Dönüşen Large Duran ile
her yöne 4.000 dakika ve Dönüşen Xlarge Duran ile her yöne 5.000 dakika kullanım hakkına sahip
olunacaktır.
§
Dönüşen Duran tarifelerindeki aboneler tarife içeriklerini bitirdiklerinde her yöne arama ve
data servisi fatura kesim tarihine kadar durdurulur. Aboneler Vodafone içi konuşmaya devam
edebilir.
§
Dönüşen Duran Tarifelerindeki aboneler sadece tarifeleriyle geçerli olan ek paketleri alabilir.
Tarifeyle uyumlu ek paketleri tarifeleri kısıtlanmadan önce almaları gereklidir.

§
Tarifesi kısıtlanan abone ek paket aldığında kısıtı kaldırılmaz. Abone ek paketteki hakkını bir
sonraki fatura dönemi itibarıyla kullanır.
* Dönüşen Xlarge Duran tarifesinden sadece 50+ hat sahibi kurumsal müşteriler yararlanabilir.

