Red Business 2018 Tarifeleri Esaslar
• Paket ücretleri KDV ve ÖİV dahil
Red 5 2018 121 TL
Red 7 2018 133 TL
Red 10 2018 167 TL
Red 15 2018 205 TL
Red VIP 2018 320 TL'dir.

•Bu tarifelerden tüm yeni tesis hat sahibi, numara taşıma ile hattını Vodafone'a taşıyan veya mevcut
Vodafone faturalı kurumsal aboneler yararlanabilirler.
•Paket kapsamında abone her fatura döneminde, yukarıdaki tablodaki içeriklere sahip olacaktır.
• Paket kapsamındaki yurtiçi her yöne dakikalar; Arnavutluk, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Mısır, SFR
Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Malta, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz,
Romanya, İspanya, İngiltere, Hindistan, Gana, Katar, Güney Afrika, ABD ve KKTC'deki gsm ve pstn
yönüne yapılan aramalarda da geçerlidir.
• Abonenin ilk faturasında aylık paket ücreti ve dakikalar; aktivasyon tarihi ile fatura kesim tarihi
arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak fatura edilir. Dönem içinde tarifeden çıkış sağlandığında BTK
kuralları çerçevesinde hesaplanan tutar fatura edilir.
• Abonelere sunulan haklar, 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit
terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanıma izin verilemez.
• Pakete ait toplu sürenizin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i, son 48 saat içerisinde yapılan
görüşmeleri kapsamayabilir.

• Ücretlendirme periyodu yurtiçi aramalarda 6 sn, Türkiye'den yurtdışına yapılan aramalarda 20 sn,
yurtdışında yapılan aramalarda 60 sn'dir.
• 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.
• Tarife içerisindeki internet paketinin aşımı durumunda standart data aşım tarifesinden (1 krş/KB)
ücretlendirilir. Aşım ücretlendirmesi günlük 14,9 TL ile sınırlıdır. Günlük 14,9 TL'lık aşıma ulaşıldıktan
sonra abone gün sonuna kadar ücretsiz bir şekilde internet kullanımına devam eder.
• Hat aktivasyonu esnasında otomatik olarak Herşey Dahil Pasaport tanımlanır. Kırmızı Pasaport
ürününe sahip olan abonelerin bu tarifeye geçiş yapabilmesi için Kırmızı Pasaport opsiyonunu iptal
etmesi gerekmektedir. Kırmızı Pasaport ile Herşey Dahil Pasaport ürünü aynı anda kullanılamaz.
• Hat aktivasyonu esnasında otomatik olarak Red Business Her Yerde Internet ve Red Business Her
Yerde Ses paketleri otomatik tanımlanır. Abone isterse çıkış sağlayabilir.
• Abone, Herşey Dahil Pasaport opsiyonu sayesinde tarifesinin ses, sms ve internet içeriğinin
tamamını, Herşey Dahil Pasaport opsiyonunun geçerli olduğu ülkelerde kullanabilir.
• Abone, Vodafone Güvenli Depo ve Vodafone Güvenli İnternet servislerinden ücretsiz kullanım
hakkına sahiptir.
• Tarifeye geçiş ile birlikte abonelerin yurtdışı avantajından yararlanabilmesi amacıyla uluslararası
arama özelliği otomatik olarak açılmaktadır.
• Tarifeye geçiş ile birlikte içeriğinde internet faydası bulunduğu için data servisi ile birlikte 4.5G
servisi aktive olmaktadır.
• Abone 4G servisinin geçerli olduğu 102 ülkede ülkede 4G hızında internet erişimi sağlayacaktır.
• 4G servisinin geçerli olduğu ülkeler: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Antigua ve Barbuda,
Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Ermenistan,
Estonya, Fiji, Filipinler, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong (Çin),
İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Karadağ, Katar,
Kayman Adaları, Kuveyt, Lüksemburg, Malezya, Meksika, Norveç, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya,
Singapur, Slovenya, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayland, Tayvan, Umman, Yeni Zelanda,
Yunanistan.
• Abone, tarifeye gecisle 4.5G servisinin kullanima acilmasina onay vermis sayilir. Abone, BTK
yetkilendirmesi sonucunda Vodafone Telekomünikasyon AŞ tarafından 4G 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.
• Tarifeye geçiş anlık veya bir sonraki fatura dönemi itibariyle geçerli olacak şekilde yapılabilir.
• Hem tarife, hem de varsa kampanya, konuşma, mesaj veya internet paketleriyle ilgili hakların
(Dakika, SMS, MMS ve internet) bakiyesini OZET yazıp 7000'e ücretsiz bir mesaj göndererek kolayca
öğrenilebilir.

