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7GB Müzik Paketi, Vodafone’un müzik içerik sağlayıcılarıyla yaptığı anlaşmalara göre oluşturulan,
içeriğini ve ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu pakettir.
7GB Müzik Paketi,Spotify, Fenomen, Power App ve Karnaval uygulamaları kapsamında tarifenin
internet kotasından düşmeden kullanım yapılabilmesini sağlar. Bu uygulamalar dışındaki müzik
içerik sağlayıcılarından yapılan internet kullanımı tarife kotasından düşecektir.
Paketten yalnızca 26 yaş altında olan bireysel faturalı Saçma Güzel Online M ve Saçma Güzel
Online Medium tarifelerinde bulunan müşteriler yararlanabilir.
Paket fatura dönemi bağımlı bir şekilde aylık olarak, 24 ay boyunca otomatik yenilenir. Ay ile
kastedilen fatura dönemidir.
Paketin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar.
Müşterilere 24 ay geçerli aylık 7GB Müzik uygulaması kapsamında, tarifenin internet kotasından
düşmeden kullanım hakkı, ücretsiz olarak verilir.
Paket 24 ayın sonunda kendiliğinden iptal olur. 24 aylık kullanım süresi bittiğinde müşteriye SMS
ile bilgi verilir ve kalan kullanım kotası iptal olur.
7GB Müzik Paketi yurt içi kullanımlarda geçerlidir.
Paket bir GSM No tarafından yalnızca bir defa alınabilir. Bir GSM No’da yalnızca bir adet aktif paket
bulunur. Paket üst üste alınamaz.
7GB Müzik Paketine giriş anlık olup, girişte paket dahilinde sağlanan internet hakları faturaya kalan
gün sayısına oranlanarak yansır.
Paket iptal edilebilir. İptal talebi alındıktan sonra çıkışlar anlık olarak gercekleşir. Abone anlık
çıkarsa tanımlanan hakları sona erer.
7GB Müzik Paketinde Power App, Fenomen+, Karnaval ve Spotify mobil uygulamaları ve bu radyo
gruplarının web sitelerinde sunulan içerikler kapsama dahildir. Mobil uygulama ve internet
sitelerinde sunulan televizyon kanalları (örneğin Power TV, Power Türk TV) ise radyo yayını değil
televizyon yayını olduğu için bu içerikler 7GB Müzik Paketi kapsamında değildir.
Paketi satın alan kullanıcıların 3G ve 4,5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G
ve 4,5 G servisi kapatılmaz.
7GB Müzik 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.
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.

