Kurumsal %25 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından sunulan, “Kurumsal %25 İndirim
Kampanyası’ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no’ları ve Vodafone Tip Abonelik
Sözleşmesi imza tarihleri EK-2’de belirtilen hatlarımız için işbu ..... sayfadan ibaret olan
Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri ve bilgileri inceleyerek kendi koşullarımıza
uygun bularak imzaladık. İşbu Taahhütname (“Taahhütname”) ile;
1. Seçtiğimiz Kampanya kapsamında, Vodafone veya Vodafone Yetkili Satış Kanal(lar)ınca
tarafımıza önerilen ve duyurusu yapılan detayları EK-2’de belirtilen Faturalı hatlarımıza
karşılık gelen yine EK-2’de belirtilen ilgili Tarifeyi kendi seçimimiz doğrultusunda
belirlediğimizi ve EK-2’de belirtilen hatlarımızı işbu Taahhütnameyi imzaladığımız tarihten
itibaren en az 12 (on iki) ay süresince EK-2’de belirttiğimiz Tarifeye tabi olarak
kullanacağımızı ve faturalarımızı düzenli olarak ödeyeceğimizi,
Taahhüt Başlangıç Tarihi: ..../...../...................

2. Sadece ilgili Kampanya’da kaldığımız süre boyunca, ilgili tarife bedeline işbu Taahhütname
karşılığı 12 ay boyunca %25 indirim yansıtılacağını (verilen indirim, taahhüt verilen tarifenin aylık
sabit ücreti üzerinden uygulanır. Tarifenin aylık sabit ücreti kapsamı dışındaki kullanımlar tarifenin
kendi standart fiyatları üzerinden ücretlendirilir.) ancak taahhüt süremizin sonunda ya da herhangi
bir sebeple Kampanya kapsamı dışına çıkmamız durumunda ilgili hatlarımıza uygulanan indirimin
sonlandırılacağını bildiğimizi,
3. İşbu Taahhütname’ye tabi hatlarımız ile, bu Taahhütname’yi imzaladığımız tarih itibariyle
işbu Taahhütname süresince (on iki fatura dönemi) Vodafone tarafından internet sitesi vb.
yollarla aksi belirtilmedikçe başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımızı,
4. İmzaladığımız EK-2’de belirtilen Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerinin aynen
geçerli olduğunu ve Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda bu Vodafone Tip Abonelik
Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
5. Taahhütname kapsamında EK-2’de yer alan Faturalı hatlarımıza karşılık gelen yine EK-2’de
belirtilen ilgili Tarife’ye tabi olduğunu ve taahhüt süresi boyunca başka Tarife’ye geçiş
yapmayacağımızı,
6. Vodafone’un Taahhütname kapsamında seçilen Kampanya’nın koşullarında, ilgili Kampanya
kapsamındaki tarifelerin özelliklerinde, ücretlendirmelerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
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İmza Tarihi

Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:
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tarafından belirlenmiş esaslara uygun olarak değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu,

7. İşbu Taahütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile
tesis edilen aboneliğimizin tarafımızdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki
yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi
ve/veya hatlarımızın iptal edilmesi, dondurulması, kısıtlanması ve/veya hatlarımızı iptal
etmemiz, dondurmamız, kısıtlamamız, devretmemiz, ön ödemeli hatta çevirmemiz ve/veya
numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmemiz, tabi olduğumuz Kampanya
tarifemizi ilgili Kampanya’da belirlenmiş usullere aykırı olarak başka tarife ile değiştirmemiz
durumunda taahhütlü olarak tarifelerden indirim aldığımız süre boyunca tarafımıza
uygulanmış indirimlerin toplamının Vodafone tarafından tarafımıza gönderilecek ilk faturada
cayma bedeli olarak yansıtılacağını ve işbu tutarı hiçbir zaman, fesih ya da sona erme
tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımızca işbu
Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle ödenmesi gereken
toplam tutarı aşmaması koşuluyla aynen ödeyeceğimizi,
8. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini, 12(on iki) ay süreyle geçerli
olacağını, 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, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
9. “İşbu Taahhütname kapsamındaki kampanya girişimle ile 4.5G servisinin tarafımca kullanımına
onay verdiğimi ve 4.5G'nin servise açılacağını bildiğimi, 4.5G servisinin uyumlu cihaz, sim kart ve
kapsama alanı ile kullanılabileceğini; 4.5G servis şartlarını, konuma, coğrafi koşullara, cihaza,
şebeke yoğunluğuna, bağlanılan siteye göre değişkenlik göstereceğini bildiğimi. istediğim zaman
IPTAL4.5G yazıp 7000’e SMS atarak 4.5G servisimi kapatabildiğimi kabul ederim.

Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza

:
:
:
:
:

İmza Tarihi

Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:

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

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Kurumsal %25 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Faturalarımın aşağıda belirttiğim e-posta adresime gönderilmesini talep ediyorum.
..............................................................@.........................................................................
Abone Adı Soyadı:
Abone İmza:

Abone İmza:

Tüm kullanım (ses, SMS, data), yer, cihaz, abonelik bilgilerim dahil kişisel verilerimin, iznimi geri alıncaya
kadar promosyon, tarife, cihaz önerisi, katma değerli hizmetler ve tüm kampanyaların, hizmetlerin
geliştirilmesi, hazırlanması ve sunulması için Vodafone ve Vodafone Net veya yetkilendirdikleri üçüncü kişiler
tarafından işlenmesine ve belirtilen amaçlarla tarafimla iletişime geçilmesine onay veriyorum. Onayımı her
zaman 4004’e İPTAL yazarak gönderip iptal edebileceğimi ve veri sahibi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ‘nun 11. maddesinde belirtilen haklarımı kullanabileceğimi biliyorum. Detaylar için gizlilik
politikamız: http://www.vodafone.com.tr/VodafoneHakkinda/gizlilik_politikasi.php
Abone Adı Soyadı:

Abone İmza:

EK-1 Kampanya Esasları
Vodafone, belirtilen tarifelerin özellikleri ve ücretlendirmeleri ile esaslarını ve detaylarını Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu onayına tabi olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

Tarife İsmi
Mini Kısıtlı




Normal Paket Ücreti 12 Ay Kontratlı,(KDV ÖİV Dahil)
(KDV ÖİV Dahil)
İndirimli Paket Ücreti
24 TL
18 TL

Aylık İndirim Tutarı
6 TL

Kurumsal %25 İndirim Kampanyası’ndan, 12 ay taahhüt veren tüm yeni kurumsal faturalı
aboneler yararlanabilir.
Kampanya kapsamındaki tarifenin aylık sabit ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır. Tarife
paketlerinin sabit ücreti kapsamı dışındaki kullanımlar, tarifenin kendi standart fiyatları üzerinden
ücretlendirilir.
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Abonenin bu kampanyadan faydalanabilmesi için hizmet başlangıç tarihinden itibaren 12 ay süre
ile hizmet sözleşmesine konu olan tarifeyi kullanacağını taahhüt etmesi gerekmektedir.
Kampanya başka bir aboneye devredilemez. İndirim 12 fatura dönemi boyunca uygulanır, 13.
dönem standart ücretlendirme geçerlidir.
Abone taahhüt verdiği 12 aydan önce; hattını iptal ettirir, kapatır, devreder, diğer operatöre taşır,
kampanya kapsamında izin verilen tarife değişiklikleri dışında başka bir tarifeye geçirmesi
durumunda kampanyadan çıkmış sayılacaktır. Abone taahhüt verdiği 12 aydan önce; Vodafone
ile imzaladığı taahhütnamedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle aboneliği
Vodafone tarafından feshedildiğinde veya hattı dondurulduğunda, kısıtlandığında da,
kampanyadan çıkmış sayılacaktır. Bu durumlarda abone kampanyada kaldığı süre boyunca
verilmiş olan indirim miktarını, kampanya kapsamında ödenmesi gereken toplam tutarın
aşılmaması kaydıyla Vodafone'a geri ödemekle yükümlüdür.
Kampanya kapsamında belirtilen tarifelere giriş koşulları tarifelere bağlı olup, kurumsal tarifelerle
ilgili esaslar,detaylar ve diğer tüm güncel tarife ve kampanya bilgileri www.vodafone.com.tr/IsOrtagim/ adresinde belirtilmektedir.
Bu kampanya, mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla birlikte kullanılamaz. Taahhütlü
diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkması gerekmektedir.
Kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin Vodafone'un Kurumsal Güvenlik birimi
tarafından belirlenen kara/gri listede, kredi kartı kara listede, cep aran kara listede yer almaması
ve MERNIS sorgusunun başarılı yapılabiliyor olması ve hatlarının aktif statüde olması
gerekmektedir.
Toplam indirim miktarı, kampanya içinde kalınan her fatura dönemi için tarife sabit ücreti
üzerinden verilen aylık indirimlerin toplamıdır.
Bir GSM numarası sadece 1 kere kampanyadan yararlanabilir.
Kampanya e-arşiv fatura şartlı bir kampanyadır. Kampanya kapsamında fatura belirtilen e-posta
adresine e-arşiv fatura olarak iletilir. Abonenin e-posta bilgisini paylaşmaması durumunda basılı
fatura seçilerek gönderimi yapılacaktır.
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EK-2 Kampanya’dan Yararlanacak Olan GSM Hatları Listesi
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Tarife Adı

GSM No
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GSM No

Tarife Adı
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