Haftalık İletişim Pass
• Haftalık İletişim Pass Paketi, Vodafone’un iletişim içerik sağlayıcılarla yaptığı anlaşmalara göre
oluşturulan, içeriğini ve ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu pakettir. • Haftalık
İletişim Pass Paketi; Whatsapp, Facebook Messenger, Vodafone Message+ ve Vodafone Call+
uygulamaları kapsamında tarifenin internet kotasından düşmeden kullanım yapılabilmesini sağlar. Bu
uygulamalar dışındaki iletişim içerik sağlayıcılarından yapılan internet kullanımı tarife kotasından
düşecektir. • Haftalık İletişim Pass Paketi, sesli ve görüntülü konuşmada geçerli değildir. • Haftalık
İletişim Pass Paketinin ücreti KDV ve ÖİV dahil 5 TL’dir. Süresi alındığı gün itibariyle 7 gündür. Paket
fatura döneminden bağımsız olarak 7 gün üzerinden ücretlendirilir ve alındıktan 7 gün sonra sonlanır.
• Haftalık İletişim Pass Paketi’ne sahip olan aboneler Vodafone Pass İletişim Paketi’ni, Günlük İletişim
Pass Paketi’ni ve Red Pass İletişim Paketi’ni alamaz. • Paketin geçerlilik süresi onay SMSinin
gelmesinin ardından başlar. • Faturalı olup Bireysel hat kullanan olan ve Esnaf tarifelerinde olmayan
müşteriler yararlanabilir. • Paket yenilenmez ve devretmez. Müşteride Haftalık İletişim Pass var ise eş
zamanlı aynı paketi alamaz. • Paketin ücreti faturaya yansır. • Paketi satın alan kullanıcıların 3G ve
4,5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G ve 4,5 G servisi kapatılmaz. • Haftalık
İletişim Pass Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz.
Abonelerin, kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak veya Ticari amaca yönelik
kullanım kullanmalarına veya FCT (sabit terminal) veya şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı
olarak kullanımına izin verilemez. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen abonelerin
hattını kapatma hakkına sahiptir. Vodafone, tarifelerindeki her yöne internet kotasının 5 katından
fazla Haftalık İletişim Pass paketinden kullanım yapan aboneler için ticari inceleme yapma hakkına
sahiptir. • Pakete giriş anlık olup, iptal talebi alındıktan sonra cıkışlar dönem sonu itibariyle
gercekleşir. Abone dönem sonuna kadar haklarını kullanabilir. Giriş yapıldıktan sonra ücret iadesi
yoktur • Haftalık İletişim Pass Paketi yurt içi kullanımlarda geçerlidir. • Paketten, abonelerin cihazı 3G
destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanılabilir. Aynı şekilde abonelerin
cihazı 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında, desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında
faydalanılabilir. Vodafone 4,5G/3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. •
Paketi kullanabilmek için abonelerin telefonundaki internet ayarlarının yapılmış olması
gerekmektedir. • Pakete giriş anlık olur. Paket iptal edilemez, ücret iadesi yoktur • 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. Yurtdışında kullanılan
veri GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir. • Vodafone BTK'ya yasal kurallar
çerçevesinde bildirerek pakette değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Haftalık Sosyal Pass
• Haftalık Sosyal Pass Paketi, Vodafone’un sosyal medya içerik sağlayıcılarıyla yaptığı anlaşmalara
göre oluşturulan, içeriğini ve ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu pakettir. •
Haftalık Sosyal Pass Paketi Facebook, Twitter ve Instagram uygulamaları kapsamında tarifenin
internet kotasından düşmeden kullanım yapılabilmesini sağlar. Bu uygulamalar dışındaki sosyal
medya içerik sağlayıcılarından yapılan internet kullanımı tarife kotasından düşecektir. • Haftalık
Sosyal Pass Paketinin ücreti KDV, ÖİV dahil 10 TL’dir. Süresi alındığı gün itibariyle 7 gündür. Ücret ve
içerik orantılanmadan ful olarak yüklenir. Paket fatura döneminden bağımsız alındıktan 7 gün sonra
sonlanır. • Haftalık Sosyal Pass paketinde reklam gösterimleri reklam sağlayıcıları tarafından yapıldığı
için bu esnada kullanılan internet fayda kapsamında değildir ve kullanıcıların tarife kotasından düşer.
Reklam gösterimlerinde kullanılmak üzere tarifenin her yöne internet kotasına ek 100 MB’lık hediye
ekstra internet paketi paket ile birlikte müşteriye yüklenir. • Haftalık Sosyal Pass Paketi ile birlikte

Vodafone Pass Sosyal Paketi, Günlük Sosyal Pass Paketi, Red Pass Sosyal Paketi beraber alınamaz. •
Paketin geçerlilik süresi onay SMSinin gelmesinin ardından başlar. • Faturalı olup Bireysel segmentte
olan ve Esnaf tarifelerinde olmayan müşteriler yararlanabilir. • Haftalık Sosyal Pass Paketinde
Facebook, Instagram ve Twitter mobil uygulamaları ve bu sosyal medya kanallarının web sitelerinde
sunulan video içerikleri kapsama dahildir. Bu kanalların mobil uygulama ve internet sitelerinden farklı
bir kanala yönlendirilen video içerikleri Haftalık Sosyal Pass paketi kapsamında değildir. • Haftalık
Sosyal Pass Paketi dahilinde Facebook, Instagram, Twitter üzerinden yapılan video kullanımları DVD
kalitesine (480P+) optimize edilmiştir. • Paketi satın alan kullanıcıların 3G ve 4,5G servisi otomatik
olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G ve 4,5 G servisi kapatılmaz. • Vodafone, tarifelerindeki her
yöne internet kotasının 5 katından fazla Haftalık Sosyal Pass paketinden kullanım yapan aboneler için
ticari inceleme yapma hakkına sahiptir. • Vodafone Sosyal Pass Paketi olan aboneler başka cihazlarla
internet paylaşımı (tethering) yapamaz. Abonelerin, kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik
satışı yaparak kullanmalarına veya FCT (sabit terminal) veya şirket santrallerinde toplu kullanım
amaçlı olarak kullanımına izin verilemez. • Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu
amaçla kullanım yaptığı tespit edilen abonelerin hattını kapatma hakkına sahiptir. • Paket
yenilenmez. Müşteride Haftalık Sosyal Pass var ise eş zamanlı aynı paketi alamaz. • Pakete giriş anlık
olur. Paket iptal edilemez. • Paketin ücreti faturaya yansır. • Haftalık Sosyal Pass Paketi yurt içi
kullanımlarda geçerlidir. • Paketten, abonelerin cihazı 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa
2G/Edge hızında faydalanılabilir. Aynı şekilde abonelerin cihazı 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında,
desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında faydalanılabilir. Vodafone 4,5G/3G kapsaması
coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. • Paketi kullanabilmek için abonelerin
telefonundaki internet ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir. • 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. İnternet paketleri sadece
yurt içinde geçerlidir. Yurtdışında kullanılan veri GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden
ücretlendirilir. • Vodafone BTK'ya yasal kurallar çerçevesinde bildirerek pakette değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.

Haftalık Video Pass
• Haftalık Video Pass Paketi, Vodafone’un video içerik sağlayıcılarıyla yaptığı anlaşmalara göre
oluşturulan, içeriğini ve ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu pakettir. • Haftalık
Video Pass Paketi; Youtube ve İzlesene uygulamaları kapsamında tarifenin internet kotasından
düşmeden kullanım yapılabilmesini sağlar. Bu uygulamalar dışındaki video içerik sağlayıcılarından
yapılan internet kullanımı tarife kotasından düşecektir. • Haftalık Video Pass Paketinin ücreti KDV ve
ÖİV dahil 15 TL’dir. Süresi alındığı gün itibariyle 7 gündür. Ücret ve içerik orantılanmadan ful olarak
yüklenir. Paket fatura döneminden bağımsız alındıktan 7 gün sonra sonlanır. • Haftalık Video Pass
paketinde reklam gösterimleri reklam sağlayıcıları tarafından yapıldığı için bu esnada kullanılan
internet fayda kapsamında değildir ve kullanıcıların tarife kotasından düşer. Reklam gösterimlerinde
kullanılmak üzere tarifenin her yöne internet kotasına ek 100 MB’lık hediye ekstra internet paketi
paket ile birlikte müşteriye yüklenir. • Haftalık Video Pass Paketi ile birlikte Vodafone Pass Video
Paketi, Vodafone Video Pass Paketi, Günlük Video Pass Paketi, Red Pass Video Paketi, Red Pass Video
2 Paketi, Red Pass Video 12 Paketi, Hediyeli Haftalik Video Pass Paketi, Hediye Haftalık Sosyal Pass
Paketi beraber alınamaz. • Paketin geçerlilik süresi onay SMSinin gelmesinin ardından başlar. •
Faturalı olup Bireysel hat kullanan ve Esnaf tarifelerinde olmayan müşteriler yararlanabilir. • Haftalık
Video Pass Paketinde Youtube ve İzlesene mobil uygulamaları ve bu medya kanallarının web
sitelerinde sunulan video içerikleri kapsama dahildir. Bu kanalların mobil uygulama ve internet

sitelerinden farklı bir kanala yönlendirilen video içerikleri Haftalık Video Pass paketi kapsamında
değildir. • Paket yenilenmez. Müşteride Haftalık Video Pass var ise eş zamanlı aynı paketi alamaz. •
Paketin ücreti faturaya yansır. • Haftalık Video Pass Paketi dahilinde Youtube üzerinden yapılan video
kullanımları DVD kalitesine (480P+) optimize edilmiştir. • Paketi satın alan kullanıcıların 3G ve 4,5G
servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G ve 4,5 G servisi kapatılmaz. • Vodafone,
tarifelerindeki her yöne internet kotasının 5 katından fazla Haftalık Video Pass Paketinden kullanım
yapan aboneler için ticari inceleme yapma hakkına sahiptir. • Haftalık Video Pass Paketi olan
aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz. Abonelerin, kendilerine sunulan
hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya FCT (sabit terminal) veya şirket
santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez. • Ticari amaca yönelik kullanım
yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen abonelerin hattını kapatma hakkına
sahiptir. • Pakete giriş anlık olup, iptal talebi alındıktan sonra cıkışlar dönem sonu itibariyle
gercekleşir. Abone dönem sonuna kadar haklarını kullanabilir. • Haftalık Video Pass Paketi yurt içi
kullanımlarda geçerlidir. • Paketten, abonelerin cihazı 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa
2G/Edge hızında faydalanılabilir. Aynı şekilde abonelerin cihazı 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında,
desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında faydalanılabilir. Vodafone 4,5G/3G kapsaması
coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. • Paketi kullanabilmek için abonelerin
telefonundaki internet ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir. • Pakete giriş anlık olur. Paket iptal
edilemez. • 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. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışında kullanılan veri GPRS
uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir. • Vodafone BTK'ya yasal kurallar çerçevesinde
bildirerek pakette değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Haftalık Oyun Pass
• Haftalık Oyun Pass Paketi, Vodafone’un Oyun içerik sağlayıcılarıyla yaptığı anlaşmalara göre
oluşturulan, içeriğini ve ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu pakettir. • Haftalık
Oyun Pass Paketi; 101 Okey Plus, Çanak Okey Plus, Okey Plus, Tavla Plus uygulamaları kapsamında
tarifenin internet kotasından düşmeden kullanım yapılabilmesini sağlar. Bu uygulamalar dışındaki
Oyun içerik sağlayıcılarından yapılan internet kullanımı tarife kotasından düşecektir. • Haftalık Oyun
Pass Paketinin ücreti KDV ve ÖİV dahil 6 TL’dir. Süresi alındığı gün itibariyle 7 gündür. Ücret ve içerik
orantılanmadan ful olarak yüklenir. Paket fatura döneminden bağımsız alındıktan 7 gün sonra
sonlanır. • Haftalık Oyun Pass paketinde reklam gösterimleri reklam sağlayıcıları tarafından yapıldığı
için bu esnada kullanılan internet fayda kapsamında değildir ve kullanıcıların tarife kotasından düşer.
Reklam gösterimlerinde kullanılmak üzere tarifenin her yöne internet kotasına ek 100 MB’lık hediye
ekstra internet paketi paket ile birlikte müşteriye yüklenir. • Paketin geçerlilik süresi onay SMSinin
gelmesinin ardından başlar. • Faturalı olup Bireysel hat kullanan ve Esnaf tarifelerinde olmayan
müşteriler yararlanabilir. • Paket yenilenmez. • Paketin ücreti faturaya yansır. • Paketi satın alan
kullanıcıların 3G ve 4,5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G ve 4,5 G servisi
kapatılmaz. • Vodafone, tarifelerindeki her yöne internet kotasının 5 katından fazla Haftalık Oyun
Pass Paketinden kullanım yapan aboneler için ticari inceleme yapma hakkına sahiptir. • Haftalık Oyun
Pass Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz. Abonelerin,
kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya FCT (sabit terminal)
veya şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez. • Ticari amaca
yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen abonelerin hattını
kapatma hakkına sahiptir. • Pakete giriş anlık olur. Paket iptal edilemez. • Haftalık Oyun Pass Paketi

yurt içi kullanımlarda geçerlidir. • Paketten, abonelerin cihazı 3G destekliyorsa 3G hızında,
desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanılabilir. Aynı şekilde abonelerin cihazı 4,5G destekliyorsa
4,5G hızında, desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında faydalanılabilir. Vodafone 4,5G/3G
kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. • Paketi kullanabilmek için abonelerin
telefonundaki internet ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir. • 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. İnternet paketleri sadece
yurt içinde geçerlidir. Yurtdışında kullanılan veri GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden
ücretlendirilir. • Vodafone BTK'ya yasal kurallar çerçevesinde bildirerek pakette değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.  Kampanya kapsamında, Vodafone Aboneleri, Vodafone’dan "Haftalık Oyun Pass"
satın alımları sonucunda 45.000 Chip değerinde bir şifre kazanırlar. Şifreler abonelere paket satın
alımları sonrasında SMS ile iletilir.  Aboneler kazandıkları şifreyi 101 Okey Plus, Çanak Okey Plus,
Okey Plus veya Tavla Plus uygulamalarında ‘’Vodafone Kodunu Kullan” şeklinde bir buton üzerinden
ilgili alana girdiği takdirde kullanıcı hesaplarına 45.000 Chip eklenecektir.  Aboneler bu çipleri 101
Okey Plus, Çanak Okey Plus, Okey Plus, Tavla Plus uygulamalarından istediklerinde
kullanabileceklerdir.  45.000 Chip değerindeki şifre 4 oyunda da geçerlidir.  Abone bu şifreyi istediği
tek bir oyunda kullanabilecektir.  Her bir şifre yalnızca bir kez kullanılabilecektir.  Şifreler iletildikten
sonra 1 ay içerisinde kullanılması gerekmektedir

