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Paket ücreti KDV ve ÖİV dahil 110 TL'dir.
Abone her ay, belirtilen toplu süre ücreti karşılığında yurtiçinde kullanmak şartıyla Vodafone
aboneleri ile sabit hatlarla sınırsız; 2.000 dakika yurtiçi her yöne, Kademe 1 PSTN, Kademe 2 PSTN
ve Vodafone ülkelerindeki tüm GSM ve sabit hatlar yönüne, sadece sesli telefon ve görüntülü
görüşme (özel servisler, faks, data, WAP hariç) aramaları yapabilir, yurtiçinden kullanılmak
şartıyla yurtiçi her yöne 2.000 SMS atabilir.
Paket kapsamında, abonelere her 30 günde bir 30 gün süresince kullanılabilecek 2 GB ücretsiz
internet kullanma hakkı yüklenecektir.
Hat aktivasyonu esnasında otomatik olarak internet kullanım özelliği aktive edilecek ve Herşey
Dahil Pasaport tanımlanacaktır.
Paket kapsamındaki her yöne dakikalar Kademe 1 PSTN, Kademe 2 PSTN ve Vodafone
Ülkelerindeki tüm GSM ve sabit hatlar yönüne de kullanılabilir.
Kademe 1 PSTN Yönleri: ABD, ABD (Alaska), ABD (Havai), ABD (PortoRico), ABD (Virjin Adası),
Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda,
İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovak Cum., Yunanistan
Kademe 2 PSTN Yönleri: Finlandiya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Arnavutluk, Bosna Hersek,
Cezayir, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Makedonya, Ozbekistan, Romanya, Sırbistan&Karadağ,
Suudi Arabistan, Ukrayna
18 Şubat 2013 itibari ile, faturalı standart yurtdışı arama tarifesinde daha önce Kademe 2’de
bulunan Azerbaycan, Turkmenistan, Moldova, Bulgaristan ve Tunus ülkeleri Kademe 3’e
alındığından, her yöne dakikalar kapsamında değil, standart yurtdışı tarifesiyle aranabilmektedir.
Vodafone Ülkeleri Yönleri: Vodafone Arnavutluk, Vodafone Avustralya, Vodafone Çek
Cumhuriyeti, Vodafone Mısır, SFR Fransa, Vodafone Almanya, Vodafone Yunanistan, Vodafone
Macaristan, Vodafone İrlanda, Vodafone İtalya, Vodafone Malta, Vodafone Hollanda, Vodafone
Yeni Zelanda, Vodafone Portekiz, Vodafone Romanya, Vodafone İspanya, Vodafone İngiltere,
Vodafone Hindistan, Vodafone Gana, Vodafone Katar ve Vodacom Güney Afrika.
Aboneler pakete giriş tarihine kadar eski tarifeleri üzerinden ücretlendirilirler.
Abonenin ilk faturasında aylık paket ücreti, aktivasyon tarihi ile fatura kesim tarihi arasındaki gün
sayısı ile orantılı olarak fatura edilir.
Dönem içinde paketten her türlü çıkış ve paketi iptal işlemi durumunda abone söz konusu aya ait
toplu süre ücretinin tamamını öder.
Toplu süre ücreti abonenin faturasında ilgili fatura döneminde tahsil edilir.
Abonelerin sunulan hakları, 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT
(sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanıma izin verilemez.
Ücretlendirme periyodu yurtiçi aramalarda 6 sn, Türkiye’den yurtdışına yapılan aramalarda 20
sn’dir.
Pakete ait toplu sürenin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i, son 48 saat içerisinde yapılan
görüşmeleri kapsamayabilir.
Abone her ay KDV ve ÖİV dahil belirtilen ücret karşılığında, yurtiçinden kullanmak şartıyla tüm
Vodafone aboneleri yönüne sadece sesli telefon ve görüntülü görüşme (özel servisler, faks, data,
WAP hariç) aramaları yapabilir, SMS gönderebilir. Vodafone kurumsal faturalı hatlarından bu
tarifelere doğru yapılacak aramalar, ilgili tarifelerin grupiçi arama özelliklerine göre
ücretlendirilecektir.












Paketler dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurtdışında veya
KKTC'de yapılan aramalar hariçtir. Kıbrıs'a doğru Türkiye'den başlatılan çağrılar paketlerin
kapsamında değildir.
Paket kullanımı, abone aktivasyonu yapıldığı andan itibaren veya pakete geçiş tarihi ile
başlayacaktır.
Tarife içerisindeki Her yöne dakika paketinin aşımından sonra yurtiçi tüm GSM aramalarında
56,70 KR/dk olarak, SMS paketinin aşımında ise 40,75 KR/SMS olarak ücretlendirilir.
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 56,70 KR/dk 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.
Yurtdışına SMS gönderme yurtdışı standart SMS tarifesinden ücretlendirilir.
2 gb data paketinin aşımı durumunda standart data aşım tarifesinden (1 krş/KB) ücretlendirilir.
Aşım ücretlendirmesi günlük 14,9 TL ile sınırlıdır. 14,9 TL’lik aşıma ulaşıldıktan sonra bağlantı hızı
1 kbps’a düşürülerek ücretsiz data kullanımına devam edilir.
Hem tarifeniz, hem de varsa kampanya, konuşma, mesaj veya internet paketlerinizle sahip
olduğunuz hakların (Dakika, SMS, MMS ve internet) bakiyesini OZET yazıp 7000'e ücretsiz bir
mesaj göndererek kolayca öğrenebilirsiniz. Kolay Bakiye Servisi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Red Business Esaslar















Paket ücreti KDV ve ÖİV dahil 157 TL'dir.
Abone her ay, belirtilen toplu süre ücreti karşılığında yurtiçinde kullanmak şartıyla Vodafone
aboneleri ile sabit hatlarla sınırsız; 4.000 dakika yurtiçi her yöne, Kademe 1 PSTN, Kademe 2 PSTN
ve Vodafone ülkelerindeki tüm GSM ve sabit hatlar yönüne, sadece sesli telefon ve görüntülü
görüşme (özel servisler, faks, data, WAP hariç) aramaları yapabilir, yurtiçinden kullanılmak
şartıyla yurtiçi her yöne 4.000 SMS atabilir.
Paket kapsamında, abonelere her 30 günde bir 30 gün süresince kullanılabilecek 4 GB ücretsiz
internet kullanma hakkı yüklenecektir.
Hat aktivasyonu esnasında otomatik olarak internet kullanım özelliği aktive edilecek ve Herşey
Dahil Pasaport tanımlanacaktır.
Paket kapsamındaki her yöne dakikalar Kademe 1 PSTN, Kademe 2 PSTN ve Vodafone
Ülkelerindeki tüm GSM ve sabit hatlar yönüne de kullanılabilir.
Kademe 1 PSTN Yönleri: ABD, ABD (Alaska), ABD (Havai), ABD (PortoRico), ABD (Virjin Adası),
Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda,
İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovak Cum., Yunanistan
Kademe 2 PSTN Yönleri: Finlandiya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Arnavutluk, Bosna Hersek,
Cezayir, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Makedonya, Ozbekistan, Romanya, Sırbistan&Karadağ,
Suudi Arabistan, Ukrayna
18 Şubat 2013 itibari ile, faturalı standart yurtdışı arama tarifesinde daha önce Kademe 2’de
bulunan Azerbaycan, Turkmenistan, Moldova, Bulgaristan ve Tunus ülkeleri Kademe 3’e
alındığından, her yöne dakikalar kapsamında değil, standart yurtdışı tarifesiyle aranabilmektedir.
Vodafone Ülkeleri Yönleri: Vodafone Arnavutluk, Vodafone Avustralya, Vodafone Çek
Cumhuriyeti, Vodafone Mısır, SFR Fransa, Vodafone Almanya, Vodafone Yunanistan, Vodafone





















Macaristan, Vodafone İrlanda, Vodafone İtalya, Vodafone Malta, Vodafone Hollanda, Vodafone
Yeni Zelanda, Vodafone Portekiz, Vodafone Romanya, Vodafone İspanya, Vodafone İngiltere,
Vodafone Hindistan, Vodafone Gana, Vodafone Katar ve Vodacom Güney Afrika.
Aboneler pakete giriş tarihine kadar eski tarifeleri üzerinden ücretlendirilirler.
Abonenin ilk faturasında aylık paket ücreti, aktivasyon tarihi ile fatura kesim tarihi arasındaki gün
sayısı ile orantılı olarak fatura edilir.
Dönem içinde paketten her türlü çıkış ve paketi iptal işlemi durumunda abone söz konusu aya ait
toplu süre ücretinin tamamını öder.
Toplu süre ücreti abonenin faturasında ilgili fatura döneminde tahsil edilir.
Abonelerin sunulan hakları, 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT
(sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanıma izin verilemez.
Ücretlendirme periyodu yurtiçi aramalarda 6 sn, Türkiye’den yurtdışına yapılan aramalarda 20
sn’dir.
Pakete ait toplu sürenin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i, son 48 saat içerisinde yapılan
görüşmeleri kapsamayabilir.
Abone her ay KDV ve ÖİV dahil belirtilen ücret karşılığında, yurtiçinden kullanmak şartıyla tüm
Vodafone aboneleri yönüne sadece sesli telefon ve görüntülü görüşme (özel servisler, faks, data,
WAP hariç) aramaları yapabilir, SMS gönderebilir. Vodafone kurumsal faturalı hatlarından bu
tarifelere doğru yapılacak aramalar, ilgili tarifelerin grupiçi arama özelliklerine göre
ücretlendirilecektir.
Paketler dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurtdışında veya
KKTC'de yapılan aramalar hariçtir. Kıbrıs'a doğru Türkiye'den başlatılan çağrılar paketlerin
kapsamında değildir.
Paket kullanımı, abone aktivasyonu yapıldığı andan itibaren veya pakete geçiş tarihi ile
başlayacaktır.
Tarife içerisindeki Her yöne dakika paketinin aşımından sonra yurtiçi tüm GSM aramalarında
56,70 KR/dk olarak, SMS paketinin aşımında ise 40,75 KR/SMS olarak ücretlendirilir.
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 56,70 KR/dk 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.
Yurtdışına SMS gönderme yurtdışı standart SMS tarifesinden ücretlendirilir.
4 gb data paketinin aşımı durumunda standart data aşım tarifesinden (1 krş/KB) ücretlendirilir.
Aşım ücretlendirmesi günlük 14,9 TL ile sınırlıdır. 14,9 TL’lik aşıma ulaşıldıktan sonra bağlantı hızı
1 kbps’a düşürülerek ücretsiz data kullanımına devam edilir.
Hem tarifeniz, hem de varsa kampanya, konuşma, mesaj veya internet paketlerinizle sahip
olduğunuz hakların (Dakika, SMS, MMS ve internet) bakiyesini OZET yazıp 7000'e ücretsiz bir
mesaj göndererek kolayca öğrenebilirsiniz. Kolay Bakiye Servisi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Red Business Elite Esaslar



Paket ücreti KDV ve ÖİV dahil 164 TL'dir.























Abone her ay, belirtilen toplu süre ücreti karşılığında yurtiçinde kullanmak şartıyla Vodafone
aboneleri ile sabit hatlarla sınırsız; 8.000 dakika yurtiçi her yöne, Kademe 1 PSTN, Kademe 2 PSTN
ve Vodafone ülkelerindeki tüm GSM ve sabit hatlar yönüne, sadece sesli telefon ve görüntülü
görüşme (özel servisler, faks, data, WAP hariç) aramaları yapabilir, yurtiçinden kullanılmak
şartıyla yurtiçi her yöne 8.000 SMS atabilir.
Paket kapsamında, abonelere her 30 günde bir 30 gün süresince kullanılabilecek 8 GB ücretsiz
internet kullanma hakkı yüklenecektir.
Hat aktivasyonu esnasında otomatik olarak internet kullanım özelliği aktive edilecek ve Herşey
Dahil Pasaport tanımlanacaktır.
Paket kapsamındaki her yöne dakikalar Kademe 1 PSTN, Kademe 2 PSTN ve Vodafone
Ülkelerindeki tüm GSM ve sabit hatlar yönüne de kullanılabilir.
Kademe 1 PSTN Yönleri: ABD, ABD (Alaska), ABD (Havai), ABD (PortoRico), ABD (Virjin Adası),
Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda,
İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovak Cum., Yunanistan
Kademe 2 PSTN Yönleri: Finlandiya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Arnavutluk, Bosna Hersek,
Cezayir, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Makedonya, Ozbekistan, Romanya, Sırbistan&Karadağ,
Suudi Arabistan, Ukrayna
18 Şubat 2013 itibari ile, faturalı standart yurtdışı arama tarifesinde daha önce Kademe 2’de
bulunan Azerbaycan, Turkmenistan, Moldova, Bulgaristan ve Tunus ülkeleri Kademe 3’e
alındığından, her yöne dakikalar kapsamında değil, standart yurtdışı tarifesiyle aranabilmektedir.
Vodafone Ülkeleri Yönleri: Vodafone Arnavutluk, Vodafone Avustralya, Vodafone Çek
Cumhuriyeti, Vodafone Mısır, SFR Fransa, Vodafone Almanya, Vodafone Yunanistan, Vodafone
Macaristan, Vodafone İrlanda, Vodafone İtalya, Vodafone Malta, Vodafone Hollanda, Vodafone
Yeni Zelanda, Vodafone Portekiz, Vodafone Romanya, Vodafone İspanya, Vodafone İngiltere,
Vodafone Hindistan, Vodafone Gana, Vodafone Katar ve Vodacom Güney Afrika.
Aboneler pakete giriş tarihine kadar eski tarifeleri üzerinden ücretlendirilirler.
Abonenin ilk faturasında aylık paket ücreti, aktivasyon tarihi ile fatura kesim tarihi arasındaki gün
sayısı ile orantılı olarak fatura edilir.
Dönem içinde paketten her türlü çıkış ve paketi iptal işlemi durumunda abone söz konusu aya ait
toplu süre ücretinin tamamını öder.
Toplu süre ücreti abonenin faturasında ilgili fatura döneminde tahsil edilir.
Abonelerin sunulan hakları, 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT
(sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanıma izin verilemez.
Ücretlendirme periyodu yurtiçi aramalarda 6 sn, Türkiye’den yurtdışına yapılan aramalarda 20
sn’dir.
Pakete ait toplu sürenin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i, son 48 saat içerisinde yapılan
görüşmeleri kapsamayabilir.
Abone her ay KDV ve ÖİV dahil belirtilen ücret karşılığında, yurtiçinden kullanmak şartıyla tüm
Vodafone aboneleri yönüne sadece sesli telefon ve görüntülü görüşme (özel servisler, faks, data,
WAP hariç) aramaları yapabilir, SMS gönderebilir. Vodafone kurumsal faturalı hatlarından bu
tarifelere doğru yapılacak aramalar, ilgili tarifelerin grupiçi arama özelliklerine göre
ücretlendirilecektir.












Paketler dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurtdışında veya
KKTC'de yapılan aramalar hariçtir. Kıbrıs'a doğru Türkiye'den başlatılan çağrılar paketlerin
kapsamında değildir.
Paket kullanımı, abone aktivasyonu yapıldığı andan itibaren veya pakete geçiş tarihi ile
başlayacaktır.
Tarife içerisindeki Her yöne dakika paketinin aşımından sonra yurtiçi tüm GSM aramalarında
56,70 KR/dk olarak, SMS paketinin aşımında ise 40,75 KR/SMS olarak ücretlendirilir.
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 56,70 KR/dk 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.
Yurtdışına SMS gönderme yurtdışı standart SMS tarifesinden ücretlendirilir.
8 gb data paketinin aşımı durumunda standart data aşım tarifesinden (1 krş/KB) ücretlendirilir.
Aşım ücretlendirmesi günlük 14,9 TL ile sınırlıdır. 14,9 TL’lik aşıma ulaşıldıktan sonra bağlantı hızı
1 kbps’a düşürülerek ücretsiz data kullanımına devam edilir.
Hem tarifeniz, hem de varsa kampanya, konuşma, mesaj veya internet paketlerinizle sahip
olduğunuz hakların (Dakika, SMS, MMS ve internet) bakiyesini OZET yazıp 7000'e ücretsiz bir
mesaj göndererek kolayca öğrenebilirsiniz. Kolay Bakiye Servisi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Herşey Dahil Pasaport Kampanyası Esasları









Red Business Classic tarifesindeki aboneler sahip oldukları 2.000 her yöne dakikalarını, Red
Business tarifesindeki aboneler sahip oldukları 4.000 her yöne dakikalarını, Red Business Elite
tarifesindeki aboneler sahip oldukları 8.000 her yöne dakikalarını Herşey Dahil Pasaport
seçeneğinin kullanım şartları içerisinde yurtdışında da kullanabilirler.
Red Business Classic tarifesindeki aboneler her fatura döneminde 2 gün, Red Business
tarifesindeki aboneler her fatura döneminde 4 gün, Red Business Elite tarifesindeki aboneler her
fatura döneminde 8 gün Herşey Dahil Pasaport günlük ücretinden (39,9 TL/gün) muaf olacaktır.
Tarifeye girişteki bedava kullanım hakkı bir sonraki fatura döneminden bağımsız olarak
tanımlanır.
Bedava kullanım gün hakkı doldurulduktan sonra Herşey Dahil Pasaport günlük ücreti üzerinden
ücretlenir.
Herşey Dahil Pasaport paket aşım ücretleri için indirim uygulanmaz.
Abone Herşey Dahil Pasaport seçeneğini iptal ederse kampanya sonlanır, abone sonra tekrar aktif
ederse kampanya tekrar aktif olur.

Red Tarifeleri İnternet Paylaşımı Esaslar




Red Business Classic, Red Business ve Red Business Elite aboneleri İnternet Paylaşımı özelliği
sayesinde, tarifelerinin içeriğinde bulunan datayı, kendilerine ait başka bir data (ses’e kapalı ve
data’ya açık hat) hattı ile paylaşabilirler. Paylaşım sadece 1 data hattı ile yapılabilir.
Paylaşım; 512 MB ve katları şeklinde olup, herhangi bir üst limit yoktur.








Aboneler; İnternet Paylaşımı için herhangi bir bedel ödemezler.
İnternet Paylaşım özelliği iptal edilmediği sürece, her fatura dönemi tekrar eder.
Sadece tarife içerisindeki data paylaştırılabilir.
Paylaştırılan internet paketinin bitirilmesi durumunda aboneler SMS ile bilgilendirilir ve içinde
bulunulan fatura dönemi sonuna kadar aşım ücreti uygulanır. Standart data aşım tarifesinden
ücretlendirilir.
İsteyen aboneler; paylaşımı yaptıkları data hatlarına ve/veya tarifenin tanımlı olduğu ses hattına
aylık veya günlük internet paketi satın alabilir; ancak bu paketler paylaştırılamaz.

