KAMPANYA ESASLARI
 Faturasız Salla Dolsun Taşsın Kampanyası:
05.01.2017-31.12.2018 tarihleri arasında geçerli Faturasız Salla Dolsun Taşsın
Kampanyasından Esnek Fırsat 2GB, Ekstra Esnek 2GB, Ekstra Esnek 3GB,
Faturasız Esnek XS, Faturasız Esnek S, Faturasız Esnek M, Esnek 1GB, Esnek
2GB, Yeni Esnek Tarife, Esnek Super 2 GB, Esnek Super 3 GB, Esnek MEGA
UCLU, Esnek Super, Esnek 3 GB, Faturasiz Esnek 1 GB, Faturasiz Esnek 2 GB,
Faturasiz Esnek 3 GB, Faturasiz Esnek Mini, Faturasiz Esnek Midi,Faturasiz Esnek
Maksi, Faturasiz Esnek Small, Faturasiz Esnek Medium, Faturasiz Esnek Large
tarifelerindeki aboneler faydalanabilir.
Kampanyadan faydalanacak tarifeler aynı zamanda Bittikçe Doldur Kampanyası’na
dahildirler ve Bittikçe Doldur Kampayası’nın esasları da aynen geçerlidir. Salla
Doldur Taşsın kampanyası, Bittikçe Doldur Kampanyası’na dahil olan geçerli
tarifelerin internet içeriğinin doldurulması sonrası promosyon kazandırması (taşma
olarak adlandırılacaktır) ile zenginleştirilmiştir. Salla Doldur Taşsın
Kampanyası’ndaki tarifelerin diğer içerikleri Bittikçe Doldur Kampanyası’ndaki
esaslara göre doldurulur.
Uygun tarifelerdeki tüm bireysel gençlik faturasız müşterilerimiz, kampanya
kapsamında tarifesindeki internet içeriğini tekrar yuklemek suretiyle ikiye
katlayabileceklerdir. İlgili yükleme gerçekleştiğinde, yükleme içeriğine (doldurma
opsiyonu) bağlı aşağıdaki promosyonlardan biri (taşma opsiyonu) abonenin
bakiyesine 0 TL karşılığında yüklenecektir (taşma olarak adlandırılacaktır):
1 hafta geçerli 10 GB internet promosyonu (taşma opsiyonu)
1 gün geçerli 1 GB internet promosyonu (taşma opsiyonu)
1 gün geçerli 2 GB internet promosyonu (taşma opsiyonu)
Abone, dönem içerisinde, istediği zaman, tarifesinde yer alan internet içeriğinin 10
TL karşılığında, aynı donem gecerli olacak şekilde tekrar yukleyebilir.
Kampanyaya kayıt Vodafone Yanımda uygulaması ile yapılabilecektir. Kampanya
ücreti abonenin bakiyesinden seçtiği içeriğe gore anlık olarak dusecektir (doldurma
opsiyonu). Vodafone Yanımda uygulamasına giriş yapan abonelerimiz, ilgili alana
gelerek yönlendirme talimatlarını uygulamalıdırlar. Uygulamaları tam olarak yerine
getiren müşterilerimiz yeterli bakiyeleri (10 TL) varsa doldurma işlemini
gerçekleştireceklerdir ve taşma hediyelerini alacaklardır.
Uygulama talimatları: Esnek Tarifelerdeki tüm faturasız bireysel aboneler
Vodafone Yanımda uygulamasına girdiklerinde ana sayfada Internetini Doldurmak
için Tıkla kutusunu görecekler.

Tıklayıp telefonları salladıklarında tarifelerindeki kadar internet içeren Doldur
paketi 10TL karşılığında hatlarına anında tanımlanma onayı istenecek. Aboneden
telefonunu salladıktan sonra tekrar onay alınacak, Doldur paketi onaydan sonra
yeterli bakiye olması durumunda tanımlanacak ve bakiyesinden 10 TL düşecek.
Aboneler her telefonunu sallayarak tarifelerindeki internet doldurdukların ekstra
sürpriz hediye GB’lar kazanacaklar (taşma opsiyonları).
Aboneler kazanacakları hediyenin (taşma opsiyonunun) içeriği aboneye doldurmak
için onay vermeden önce belirtilecektir. Hediye GB’lar (taşma opsiyonları)
abonenin hattına 24 saat içinde tanımlanacaktır.
Aynı donem içerisinde internet içeriği aynı donem içerisinde aynı içerik seçimi bir
kez yapılabilir.
Internet içeriğini yuklemek isteyen abonelerden seçimleri karsılığında (doldurma
opsiyonu), seçim başına 10 TL tahsil edilir. (KDV ve OIV dahildir)
Kampanyaya giriş talebinde bulunan aboneler, tarife içerikleri yüklenmiş ise ve
seçtikleri kampanya internet içeriği için gecerli ucret kadar (10 TL) yeterli bakiyesi
bulunuyorsa kampanya giriş talebi kabul edilir. Ucretin aboneden tahsil edilmesiyle
içerik (doldurma opsiyonu) hesaba yuklenir. İçeriğin yüklenmesiyle birlikte bahsi
geçen promosyonlar ilgili internet seçeneğine ek olarak abonenin bakiyesine 24
saat içerisinde yüklenir (taşma opsiyonu). (Geçerli tarifeler, belirli bir ücret
karşılığında aylık olarak Ses, SMS, Data içerikleri yüklenen tarifelerimizdir.
Geçerli tarifenin içeriğinin yüklenmesi, tarife paketi ücretinin çekilerek müşterilere
müşterilere tarife içeriğinin yüklenmesi demektir. Örnek: Esnek Midi tarifemizin
içeriği 27 TL karşılığında 750 dk + 1000 SMS + 2GB dır. Bu tarifenin içeriğinin
yüklenmesi , müşteriden 27 TL lik bakiyenin düşülerek, karsılığında içeriklerin
abone hesabına tanımlanması demektir. )
Kullanım önceliği taşma opsiyonundadır. Abone, taşma opsiyonunu bitirdiğinde
yada ilgili sürenin sorununda içeriği silindiğinde kullanımına tarife içeriğindeki
internet ile devam eder. Tarifesindeki internet içeriği bittiğinde doldurma
opsiyonunu kullanabilir.
Bittikçe Doldur kampanyası için gerekli olan bakiye müşterinin hesabında
bulunuyor ise abonenin hattına sadece internet seçimi yaptı ise; 10 TL karşılığında,
tarife içeriğindeki internet içeriğinden sonra kullanılabilecek ve tarife içeriğinin
bitiş tarihine kadar geçerli ve tekrar etmeyen, tarife içeriği kadar internet yüklenir
(doldurma opsiyonu). İçeriğin yüklenmesiyle birlikte bahsi geçen promosyonlar
ilgili internet seçeneğine ek olarak abonenin bakiyesine yüklenir (taşma opsiyonu).
Kampanya kayıt yapılan donem için gecerlidir. Abone her donem kampanyadan
yeniden faydalanabilir, kampanya otomatik olarak yenilenmez. (Donem: faturasız
abonenin tarifesinin gecerlilik suresi)

Kampanya ücreti (10 TL) karşılığındaki internet içeriği, tarife içeriğinin bitiş
tarihine kadar geçerli olacaktir ve tekrar etmeyecektir (doldurma opsiyonu).
Kampanya kayıt tarihi ne olursa olsun bitiş tarihi tarifeye bağlı olacaktır. Orneğin;
tarifenin donem bitiş tarihi 25 Subat iken, kampanyaya kayıt 2 Subat da olsa, 24
Subat da olsa bitiş tarihi 25 Şubat olacaktır. Taşma opsiyonu ise, 1 GB ise 24 saat,
2 GB ise 24 saat; 10GB ise 1 hafta geçerli olacaktır.
Geçerli tarifelerden çıkılması durumunda, kampanya hakkı (doldurma opsiyonu &
taşma opsiyonu) sona erecektir. (içerikler tarife içeriğinin geçerlilik dönemi sonuna
kadar kullanılmaya devam edecektir)
Donem içerisinde kullanılmayan doldurma opsiyonu ve taşma opsiyonu silinir ; bir
sonraki aya devretmez.
Kampanya kapsamında içerik kazanımına konu olacak içerikler (doldurma ve
taşma opsiyonları) sadece yurtiçi kullanımları içerir. Roaming , Türkiye sınırları
içerisinden yapılan yurtdışı aramaları, özel servis aramaları, ve diğer hizmetler
dahil değildir.
İçerikler bittiğinde (doldurma ve taşma opsiyonları), tarife aşımında abonenin tarife
şartları ve ücretleri gecerlidir.
Kampanya içerikleri yüklendikten sonraki geçerlilik dönemleri arasında,
kampanyaya katılan aboneler kampanyaya katıldıktan sonra şebekeler arası geçiş
(MNT ,ön ödemeli hattan faturalı hatta ya da faturalı hattan ön ödemeli hatta geçiş
dahil ) veya devir, dondurma işlemi yaparsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.
Ön ödemeli hat aboneleri, kampanyadan kazandıkları ve harcayabilecekleri
kullanım bakiyelerini bakiyelerini 7000 SMS servisinden ögrenebileceklerdir.
Detay öğrenmek için “INTERNET SORGU” yazıp 7000’e ücretsiz kısa mesaj
gönderimi yapabilirler.
Kampanya kapsamında yüklenen kullanım hakları (doldurma ve taşma opsiyonları)
transfer edilemez.
FCT içinde kullanımına ve konferans cagrıya izin verilmez.Kullanımı tespit edilen
abonelerin hattı için; tek taraflı kısıtlanma hakkı bakiidir.
Vodafone kampanya şartlarında değişiklik yapma ve gerekli gördüğü zaman BTK
ya yasal kurallar cercevesinde bildirerek kampanyayı sonlandırma hakkını saklı
tutar.

 Faturalı Salla Dolsun Taşsın Kampanyası:
05.01.2017-31.12.2018 tarihleri arasında geçerli Faturalı Salla Dolsun Taşsın
Kampanyasından Faturalı Esnek Mini, Esnek Tarife, Faturalı Esnek S, Faturalı
Esnek Midi, Esnek Ekstra, Faturalı Esnek Süper, Faturalı Esnek M, Faturalı Esnek
Maksi, Faturalı Esnek XL, Faturalı Esnek L, Faturalı Esnek L 5GB, Faturalı Esnek
Ekstra, Faturalı Esnek Aile Maksi tarifelerindeki aboneler faydalanabilir.
Kampanya kapsamında yukarıda belirtilen tarifelerde olan aboneler 10 TL
karşılığında tarifelerindeki kadar internet içeriklerini doldurabilir ve üzerine sürpriz
hediyeler kazanabilir.
Kampanyadan yararlanabilecek tarifeler ve yüklenecek internet paketi aşağıdaki
gibidir:
Faturalı Esnek Mini Tarife için 1 hafta boyunca geçerli 1 GB
Esnek Tarife, Faturalı Esnek S , Faturalı Esnek Midi Tarife için 1 hafta boyunca 2
GB
Esnek Ekstra, Faturalı Esnek Süper, Faturalı Esnek M ve Faturalı Esnek Maksi
Tarife için 1 hafta boyunca geçerli 3 GB
Faturalı Esnek XL, Faturalı Esnek L, Faturalı Esnek L 5GB ve Faturalı Esnek
Ekstra Tarife için 1 hafta boyunca geçerli 5 GB
İlgili paket tarifeye eklendiğinde, tarife içeriğine (doldurma opsiyonu) bağlı olarak
1 gün geçerli 1 GB, 1 gün geçerli 2 GB veya 1 hafta geçerli 10 GB promosyonları
tanımlanacaktır.(taşma opsiyonu)
Kampanyaya katılım Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden veya SMS ile
yapılır.
Faturalı Esnek Mini Tarifesindekiler DOLDUR 1GB
Esnek Tarife, Faturalı Esnek S , Faturalı Esnek Midi Tarife
Tarifesindekiler DOLDUR 2GB
Esnek Ekstra, Faturalı Esnek Süper, Faturalı Esnek M ve Faturalı Esnek Maksi
Tarife Tarifesindekiler DOLDUR 3GB
Faturalı Esnek XL, Faturalı Esnek L, Faturalı Esnek L 5GB ve Faturalı Esnek
Ekstra Tarife Tarifesindekiler DOLDUR 5GB yazıp 7000’e SMS göndererek
katılabilirler.
Genç Avantaj Ekstra ve Faturayı Aşmayan Tarife kampanyaya dahil değildir.
İçerikler bittiğinde (doldurma ve taşma opsiyonları), abonenin tarife şartları ve
ücretleri gecerlidir.

Doldurma paketinin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar, 7
gün geçerlidir.
Paket satın alındıktan sonra iptal edilemez. Paket, 7 günün sonunda otomatik olarak
yinelenmez. Bir ay içerisinde aboneler birden fazla kez sallayıp doldurabilir. Paketi
yeniden her doldurmada 7 günlük sürenin geçmesi gerekir.
Promosyonların(taşma) kullanım hakkı da, onay SMS’inin gelmesi ile başlar.
Taşma opsiyonu mevcut ücretli paketlerden önceliklidir ve kullanım hakları sona
erdiğinde ya da ilgili sürenin sonunda içeriği silindiğinde, kullanımına ek paketler
ve ardından tarife interneti ile devam eder.
Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket
limitinden düşer.
Kampanyaya girişte paket dahilinde sağlanan internet tam olarak yüklenir ve ücreti
faturanıza yansır.
Kampanya faydaları yurt içi internet kullanımlarında geçerlidir.
Kampanya paketi satın alan kullanıcıların 3G ve 4,5G servisi otomatik olarak açılır.
Paket kullanıldığı sürece 3G ve 4,5 G servisi kapatılamaz.
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.
Kampanyadaki paketi kullanabilmek için telefonunuzdaki internet ayarlarınızın
yapılmış olması gerekmektedir.
Vodafone tarife/paket koşullarını, tarifeye/pakete ilişkin kampanya koşullarını ve
ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.
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.

