Doldur 1 GB Esaslar
• Doldur 1GB ile uyumlu tarifelerdeki bireysel faturasız müşterilerimiz bu ek paketten yararlanabilirler.
• Paket kapsamında abonelere 10 TL ücret karşılığında tarifenin bitiş süresine kadar geçerli 1GB internet
yüklenecektir.
•Pakete giriş tarihi ne olursa olsun bitiş tarihi tarifeye bağlı olacaktır. Orneğin; tarifenin donem bitiş
tarihi 25 Subat iken, ek pakete kayıt 2 Subat’da da olsa, 24 Subat’da olsa bitiş tarihi 25 Şubat olacaktır.
•Doldur 1GB paketi tekrar etmeyen bir pakettir.
• Paket kapsamında kazanılan haklar sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımı GPRS
uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
• Paketin geçerlilik süresi gelen onay SMS’inin ardından başlar.
• Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
• Paketlerin bittikten sonraki kullanımları tarifenin kendi ücreti üzerinden ücretlendirilir.
• Paket geçerlilik tarihi içerisinde kullanılmayan kullanımlar silinir ; bir sonraki döneme devretmez.
• Ilgili paketi alan abonelerin 3G ve 4.5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G ve 4,5
G servisi kapatılamaz.
• Paketi kullanabilmek için telefonunuzdaki internet ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir.
• Paket, cihazın ve simkartın 4.5G uyumlu, 4.5G servisiniz açık ve 4.5G kapsama alanındaysa, 4.5G
hızında kullanabilir.
• Paketten, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz.
Aynı şekilde cihazınız 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında, desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında
faydalanabilirsiniz. Vodafone 4,5G/3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
• VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri kullanılamaz. İlgili
paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.
• Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen abonelerin
hattını kapatma hakkına sahiptir.
•Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.
• Vodafone Telekomünikasyon A.Ş kara ve gri listelerinde bulunan aboneler bu paketten
yararlanamazlar.
• Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
• Vodafone paketlerin şartlarında değişiklik yapma ve gerekli gördüğü zaman BTK ya yasal kurallar
cercevesinde bildirerek paketleri sonlandırma hakkını saklı tutar.

Doldur 2 GB Esaslar
• Doldur 2GB ile uyumlu tarifelerdeki bireysel faturasız müşterilerimiz bu ek paketten yararlanabilirler.
• Paket kapsamında abonelere 10 TL ücret karşılığında tarifenin bitiş süresine kadar geçerli 2GB internet
yüklenecektir.
•Pakete giriş tarihi ne olursa olsun bitiş tarihi tarifeye bağlı olacaktır. Orneğin; tarifenin donem bitiş
tarihi 25 Subat iken, ek pakete kayıt 2 Subat’da da olsa, 24 Subat’da olsa bitiş tarihi 25 Şubat olacaktır.
•Doldur 2GB paketi tekrar etmeyen bir pakettir.

• Paket kapsamında kazanılan haklar sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımı GPRS
uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
• Paketin geçerlilik süresi gelen onay SMS’inin ardından başlar.
• Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
• Paketlerin bittikten sonraki kullanımları tarifenin kendi ücreti üzerinden ücretlendirilir.
• Paket geçerlilik tarihi içerisinde kullanılmayan kullanımlar silinir ; bir sonraki döneme devretmez.
• Ilgili paketi alan abonelerin 3G ve 4.5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G ve 4,5
G servisi kapatılamaz.
• Paketi kullanabilmek için telefonunuzdaki internet ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir.
• Paket, cihazın ve simkartın 4.5G uyumlu, 4.5G servisiniz açık ve 4.5G kapsama alanındaysa, 4.5G
hızında kullanabilir.
• Paketten, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz.
Aynı şekilde cihazınız 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında, desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında
faydalanabilirsiniz. Vodafone 4,5G/3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
• VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri kullanılamaz. İlgili
paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.
• Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen abonelerin
hattını kapatma hakkına sahiptir.
•Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.
• Vodafone Telekomünikasyon A.Ş kara ve gri listelerinde bulunan aboneler bu paketten
yararlanamazlar.
• Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
• Vodafone paketlerin şartlarında değişiklik yapma ve gerekli gördüğü zaman BTK ya yasal kurallar
cercevesinde bildirerek paketleri sonlandırma hakkını saklı tutar.

Doldur 3 GB Paketi Esasları
• Doldur 3GB ile uyumlu tarifelerdeki bireysel faturasız müşterilerimiz bu ek paketten yararlanabilirler.
• Paket kapsamında abonelere 10 TL ücret karşılığında tarifenin bitiş süresine kadar geçerli 3GB internet
yüklenecektir.
•Pakete giriş tarihi ne olursa olsun bitiş tarihi tarifeye bağlı olacaktır. Orneğin; tarifenin donem bitiş
tarihi 25 Subat iken, ek pakete kayıt 2 Subat’da da olsa, 24 Subat’da olsa bitiş tarihi 25 Şubat olacaktır.
•Doldur 3GB paketi tekrar etmeyen bir pakettir.
• Paket kapsamında kazanılan haklar sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımı GPRS
uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
• Paketin geçerlilik süresi gelen onay SMS’inin ardından başlar.
• Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
• Paketlerin bittikten sonraki kullanımları tarifenin kendi ücreti üzerinden ücretlendirilir.
• Paket geçerlilik tarihi içerisinde kullanılmayan kullanımlar silinir ; bir sonraki döneme devretmez.
• Ilgili paketi alan abonelerin 3G ve 4.5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G ve 4,5
G servisi kapatılamaz.

• Paketi kullanabilmek için telefonunuzdaki internet ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir.
• Paket, cihazın ve simkartın 4.5G uyumlu, 4.5G servisiniz açık ve 4.5G kapsama alanındaysa, 4.5G
hızında kullanabilir.
• Paketten, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz.
Aynı şekilde cihazınız 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında, desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında
faydalanabilirsiniz. Vodafone 4,5G/3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
• VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri kullanılamaz. İlgili
paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.
• Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen abonelerin
hattını kapatma hakkına sahiptir.
•Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.
• Vodafone Telekomünikasyon A.Ş kara ve gri listelerinde bulunan aboneler bu paketten
yararlanamazlar.
• Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
• Vodafone paketlerin şartlarında değişiklik yapma ve gerekli gördüğü zaman BTK ya yasal kurallar
cercevesinde bildirerek paketleri sonlandırma hakkını saklı tutar.

Doldur 4 GB Paketi Esaslar
• Doldur 4GB ile uyumlu tarifelerdeki bireysel faturasız müşterilerimiz bu ek paketten yararlanabilirler.
• Paket kapsamında abonelere 15 TL ücret karşılığında tarifenin bitiş süresine kadar geçerli 4GB internet
yüklenecektir.
•Pakete giriş tarihi ne olursa olsun bitiş tarihi tarifeye bağlı olacaktır. Orneğin; tarifenin donem bitiş
tarihi 25 Subat iken, ek pakete kayıt 2 Subat’da da olsa, 24 Subat’da olsa bitiş tarihi 25 Şubat olacaktır.
•Doldur 4GB paketi tekrar etmeyen bir pakettir.
• Paket kapsamında kazanılan haklar sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımı GPRS
uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
• Paketin geçerlilik süresi gelen onay SMS’inin ardından başlar.
• Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
• Paketlerin bittikten sonraki kullanımları tarifenin kendi ücreti üzerinden ücretlendirilir.
• Paket geçerlilik tarihi içerisinde kullanılmayan kullanımlar silinir ; bir sonraki döneme devretmez.
• Ilgili paketi alan abonelerin 3G ve 4.5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G ve 4,5
G servisi kapatılamaz.
• Paketi kullanabilmek için telefonunuzdaki internet ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir.
• Paket, cihazın ve simkartın 4.5G uyumlu, 4.5G servisiniz açık ve 4.5G kapsama alanındaysa, 4.5G
hızında kullanabilir.
• Paketten, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz.
Aynı şekilde cihazınız 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında, desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında
faydalanabilirsiniz. Vodafone 4,5G/3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
• VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri kullanılamaz. İlgili
paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.

• Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen abonelerin
hattını kapatma hakkına sahiptir.
•Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.
• Vodafone Telekomünikasyon A.Ş kara ve gri listelerinde bulunan aboneler bu paketten
yararlanamazlar.
• Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
• Vodafone paketlerin şartlarında değişiklik yapma ve gerekli gördüğü zaman BTK ya yasal kurallar
cercevesinde bildirerek paketleri sonlandırma hakkını saklı tutar.

Doldur 5 GB Esaslar
• Doldur 5GB ile uyumlu tarifelerdeki bireysel faturasız müşterilerimiz bu ek paketten yararlanabilirler.
• Paket kapsamında abonelere 15 TL ücret karşılığında tarifenin bitiş süresine kadar geçerli 5GB internet
yüklenecektir.
•Pakete giriş tarihi ne olursa olsun bitiş tarihi tarifeye bağlı olacaktır. Orneğin; tarifenin donem bitiş
tarihi 25 Subat iken, ek pakete kayıt 2 Subat’da da olsa, 24 Subat’da olsa bitiş tarihi 25 Şubat olacaktır.
•Doldur 5GB paketi tekrar etmeyen bir pakettir.
• Paket kapsamında kazanılan haklar sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımı GPRS
uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
• Paketin geçerlilik süresi gelen onay SMS’inin ardından başlar.
• Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
• Paketlerin bittikten sonraki kullanımları tarifenin kendi ücreti üzerinden ücretlendirilir.
• Paket geçerlilik tarihi içerisinde kullanılmayan kullanımlar silinir ; bir sonraki döneme devretmez.
• Ilgili paketi alan abonelerin 3G ve 4.5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G ve 4,5
G servisi kapatılamaz.
• Paketi kullanabilmek için telefonunuzdaki internet ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir.
• Paket, cihazın ve simkartın 4.5G uyumlu, 4.5G servisiniz açık ve 4.5G kapsama alanındaysa, 4.5G
hızında kullanabilir.
• Paketten, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz.
Aynı şekilde cihazınız 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında, desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında
faydalanabilirsiniz. Vodafone 4,5G/3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
• VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri kullanılamaz. İlgili
paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.
• Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen abonelerin
hattını kapatma hakkına sahiptir.
•Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.
• Vodafone Telekomünikasyon A.Ş kara ve gri listelerinde bulunan aboneler bu paketten
yararlanamazlar.
• Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
• Vodafone paketlerin şartlarında değişiklik yapma ve gerekli gördüğü zaman BTK ya yasal kurallar
cercevesinde bildirerek paketleri sonlandırma hakkını saklı tutar.

Doldur 6 GB Paketi Esasları
• Doldur 6GB ile uyumlu tarifelerdeki bireysel faturasız müşterilerimiz bu ek paketten yararlanabilirler.
• Paket kapsamında abonelere 15 TL ücret karşılığında tarifenin bitiş süresine kadar geçerli 6GB internet
yüklenecektir.
•Pakete giriş tarihi ne olursa olsun bitiş tarihi tarifeye bağlı olacaktır. Orneğin; tarifenin donem bitiş
tarihi 25 Subat iken, ek pakete kayıt 2 Subat’da da olsa, 24 Subat’da olsa bitiş tarihi 25 Şubat olacaktır.
•Doldur 6GB paketi tekrar etmeyen bir pakettir.
• Paket kapsamında kazanılan haklar sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımı GPRS
uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
• Paketin geçerlilik süresi gelen onay SMS’inin ardından başlar.
• Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
• Paketlerin bittikten sonraki kullanımları tarifenin kendi ücreti üzerinden ücretlendirilir.
• Paket geçerlilik tarihi içerisinde kullanılmayan kullanımlar silinir ; bir sonraki döneme devretmez.
• Ilgili paketi alan abonelerin 3G ve 4.5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G ve 4,5
G servisi kapatılamaz.
• Paketi kullanabilmek için telefonunuzdaki internet ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir.
• Paket, cihazın ve simkartın 4.5G uyumlu, 4.5G servisiniz açık ve 4.5G kapsama alanındaysa, 4.5G
hızında kullanabilir.
• Paketten, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz.
Aynı şekilde cihazınız 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında, desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında
faydalanabilirsiniz. Vodafone 4,5G/3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
• VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri kullanılamaz. İlgili
paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.
• Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen abonelerin
hattını kapatma hakkına sahiptir.
•Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.
• Vodafone Telekomünikasyon A.Ş kara ve gri listelerinde bulunan aboneler bu paketten
yararlanamazlar.
• Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
• Vodafone paketlerin şartlarında değişiklik yapma ve gerekli gördüğü zaman BTK ya yasal kurallar
cercevesinde bildirerek paketleri sonlandırma hakkını saklı tutar.

Doldur 7 GB Paketi Esasları
• Doldur 7GB ile uyumlu tarifelerdeki bireysel faturasız müşterilerimiz bu ek paketten yararlanabilirler.
• Paket kapsamında abonelere 20 TL ücret karşılığında tarifenin bitiş süresine kadar geçerli 7GB internet
yüklenecektir.
•Pakete giriş tarihi ne olursa olsun bitiş tarihi tarifeye bağlı olacaktır. Orneğin; tarifenin donem bitiş
tarihi 25 Subat iken, ek pakete kayıt 2 Subat’da da olsa, 24 Subat’da olsa bitiş tarihi 25 Şubat olacaktır.
•Doldur 7GB paketi tekrar etmeyen bir pakettir.

• Paket kapsamında kazanılan haklar sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımı GPRS
uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
• Paketin geçerlilik süresi gelen onay SMS’inin ardından başlar.
• Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
• Paketlerin bittikten sonraki kullanımları tarifenin kendi ücreti üzerinden ücretlendirilir.
• Paket geçerlilik tarihi içerisinde kullanılmayan kullanımlar silinir ; bir sonraki döneme devretmez.
• Ilgili paketi alan abonelerin 3G ve 4.5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G ve 4,5
G servisi kapatılamaz.
• Paketi kullanabilmek için telefonunuzdaki internet ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir.
• Paket, cihazın ve simkartın 4.5G uyumlu, 4.5G servisiniz açık ve 4.5G kapsama alanındaysa, 4.5G
hızında kullanabilir.
• Paketten, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz.
Aynı şekilde cihazınız 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında, desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında
faydalanabilirsiniz. Vodafone 4,5G/3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
• VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri kullanılamaz. İlgili
paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.
• Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen abonelerin
hattını kapatma hakkına sahiptir.
•Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.
• Vodafone Telekomünikasyon A.Ş kara ve gri listelerinde bulunan aboneler bu paketten
yararlanamazlar.
• Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
• Vodafone paketlerin şartlarında değişiklik yapma ve gerekli gördüğü zaman BTK ya yasal kurallar
cercevesinde bildirerek paketleri sonlandırma hakkını saklı tutar.

Doldur 400 DK Esaslar
• Doldur 400 DK ile uyumlu tarifelerdeki bireysel faturasız müşterilerimiz bu ek paketten
yararlanabilirler.
• Paket kapsamında abonelere 10 TL ücret karşılığında tarifenin bitiş süresine kadar geçerli yurt içi her
yöne 400 dakika yüklenecektir.
•Pakete giriş tarihi ne olursa olsun bitiş tarihi tarifeye bağlı olacaktır. Orneğin; tarifenin donem bitiş
tarihi 25 Subat iken, ek pakete kayıt 2 Subat’da da olsa, 24 Subat’da olsa bitiş tarihi 25 Şubat olacaktır.
•Doldur 400 DK paketi tekrar etmeyen bir pakettir.
• Özel servis numaraları aramaları paket kapsamına dahil değildir.
•Paket dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurt içinden yurt dışına
veya KKTC’ye ve yurtdışında veya KKTC'de Roaming halindeyken yapılan aramalar hariçtir.
• Paketin geçerlilik süresi gelen onay SMS’inin ardından başlar.
•Dakika paketinden yararlanabilmek için hattın aktif konumda olması gerekmektedir.
•Bu dakika paketiyle konferans görüşme servisi kullanılamaz.
• Paketlerin bittikten sonraki kullanımları tarifenin kendi ücreti üzerinden ücretlendirilir.

• Paket geçerlilik tarihi içerisinde kullanılmayan kullanımlar silinir ; bir sonraki döneme devretmez.
• Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen abonelerin
hattını kapatma hakkına sahiptir.
•Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.
•Şebeke içi geçiş (faturalıdan faturasıza veya tersi durum), iptal, dondurma, devir, numara taşıma ile
başka operatöre geçiş durumlarında eğer varsa paketin dakika bakiyesi silinir ve paket aboneliği iptal
edilir.
• Vodafone Telekomünikasyon A.Ş kara ve gri listelerinde bulunan aboneler bu paketten
yararlanamazlar.
• Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
• Vodafone paketlerin şartlarında değişiklik yapma ve gerekli gördüğü zaman BTK ya yasal kurallar
cercevesinde bildirerek paketleri sonlandırma hakkını saklı tutar.

