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Kampanyadan, yalnızca Faturalı Genç İkili tarifesindeki aboneler faydalanabilir.
Kampanyadan faydalanmak için, son 30 günde numarasını Vodafone’a taşımış, yeni hat
aktivasyonu ile Vodafone abonesi olmuş ya da Vodafone faturasız tarifelerden faturalıya geçiş
yapmış olmak gerekmektedir.
12 ay boyunca Faturalı Genç İkili tarifesini kullanma sözü veren 26 yaş altındaki aboneler,
tarife bedeli üzerinden ayda 10 TL indirim alırlar ve ayda 20 TL öderler.
Kampanyalara dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kampanyadan çıktıklarında,
tarifelerini degistirdiklerinde, hatlarını iptal ettirdiklerinde, devrettiklerinde, dondurduklarında,
ön ödemeliye geçis yaptıklarında, numaralarını baska operatörlere tasıdıklarında
kampanyadan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumlarda abonenin bir sonraki
faturasına taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır.
Kampanyanın taahhüt süresinden önce sona ermesi durumunda kampanya çıkış tarihinden
taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için, kampanya kapsamında taahhüt edilmiş
toplam tutarı aşmaması koşuluyla cezai şart olarak, kampanyadan çıkış tarihine kadar,
Kampanya’da kalınan her ay için 10 TL olmak üzere hesaplanacak olan toplam tutar
Vodafone tarafından aboneye gönderilecek ilk faturaya ceza bedeli olarak yansıtılacaktır.
Kampanya çıkışları anlık olur ve çıkış yapılan fatura döneminde verilen fayda çıkış işleminden
sonraki ilk fatura dönemine kadar sürer.
Bu kampanyalar, mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla
birlikte kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu
kampanyadan çıkması gerekmektedir.
tarafından belirlenen kara / gri listede, kredi kartı kara listede, cep aran kara listede yer
almaması gerekmektedir.
Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Kampanya dahilinde abonelerin sunulan hakların 3. şahıslara trafik satışı yaparak
kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım
amaçlı olarak kullanımına izin verilmez.
Kampanya dahilinde verilen internet hakkı sadece yurtiçinde geçerli olup, yurtdışında veya
KKTC’de Roaming halindeyken geçerli değildir.
Özel servis numaraları ayrıca ücretlendirilir.
Kampanya 15 Kasım 2014 tarihine kadar geçerlidir.
28 Nisan 2015 itibariyle paket aşımında yurtiçi arama ücreti 46,25 krs/dk olarak
güncellenmistir.
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Tarifede her ay 30 TL paket ücreti karşılığında yurtiçinde geçerli 500 heryöne dakika ve 1 GB
kullanım hakkı verilmektedir.
Tarife Vodafone faturasız tarifelerden geçişe, yeni hat tesisi ve numara taşıma yolu ile
Vodafone'a gelen aboneler için geçerlidir.
Tarife ile verilen 500 her yöne dakika hakkı yurt içinde geçerli olup yalnızca bir fatura dönemi
kullanılabilir. Bir sonraki fatura dönemine devretmez.
Tarifede sms hakkı bulunmamaktadir. SMS kullanımları standart sms aşım ücreti üzerinden
ücretlendirilir. Abone dilerse uyumlu sms paketlerinden alarak kullanım yapabilir.
Tarifenin içindeki 1 GB kullanım hakkı yurtiçinde geçerlidir. 1 GB kullanım hakkı tarifenin
ücretlendirme periyoduna göre kullanılır. 1 GB kullanım hakkı bir fatura dönemi için
geçerlidir. Fatura dönemi içinde kullanılmayan 1 GB hakkı bir sonraki fatura dönemine
devretmez.
500 dk paketinin aşımında görüşmeler tarife detaylarında verilen dakika fiyatları üzerinden
ücretlendirilecektir.
1 GB internet paketi sonlandığında bir sonraki fatura dönemine kadar internet kullanımı
kısıtlanacaktır. Kullanıma devam etmek için tarifeyle uyumlu ek paket alınabilecektir.
Yalnızca günlük 100 MB internet paketi ile kullanıma devam edilebilir.
Paket dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurtdışında
veya KKTC'de Roaming halindeyken yapılan aramalar hariçtir.
Kıbrıs'a doğru Türkiyeden başlatılan çağrılar paket kapsamında değildir.
Tarife dahilindeki kullanım paketleri yurtiçi veya yurtdışı özel servis numaralarını arama,
rehberlik servislerini arama, 444’lü özel servis numaralarını kullanma, uydu ve gemi
numaralarını arama, Türkiye’den yurtdışını arama, yurtdışına SMS atma, Kıbrıs’ı arama, Kıbrıs’a
SMS atma, yurtdışındayken arama, Kıbrıs’tayken arama, yurtdışındayken aranma, Kıbrıs’tayken
aranma, yurtdışındayken SMS atma, Kıbrıs’tayken SMS atma, yurtdışındayken internet
kullanma, Kıbrıs’tayken internet kullanma, Mobil TV ve Arayana Dinlet (RBT) gibi içerik
üyelikleri veya katma değerli servis kullanımları için geçerli değildir.
444’lü numaralara doğru yapılan aramalar sabit hat yönüne yapılan aramalarla aynı şekilde
ücretlendirilir. Sabit hat yönüne doğru konuşma hakkı içeren tarife, paket ve kampanyalar için
444’lü numaralara doğru yapılan aramalar kapsam dahilindedir.
7000'e yapılan aramalar bu tarifedeki aboneler için ücretsizdir. 0 (542) 542 00 00 ve 542
Vodafone Müşteri Hizmetleri’ne yapılan aramalar ise sabit hat aramaları kapsamındadır.
Pakete ait toplu sürenin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS´leri son 48 saati kapsamayabilir.
Abonelerin sunulan hakları, 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT
(sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin
verilemez.
Dönem içerisinde yapılan paketten her türlü çıkış ve iptal işlemi durumunda abone toplu süre
ücretininin tamamını öder.
Tarifede konferans görüşme servisi kullanılamaz.
İlk faturada aylık paket ücreti, dakika, sms ve internet kullanım hakkı; aktivasyon tarihi ile
fatura kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak fatura edilir.
Tarife ücretlendirme periyodu 6 sn'dir.
Özel servis numaraları aramaları paket kapsamına dahil değildir.






Tarifenin içindeyken kazanılan iade dakikaların, ses, sms; data promosyonlarına, bu
promosyonların da tarife kapsamındaki kullanım haklarına göre önceliği bulunmaktadır.
Abonelere tarife kapsamında verilen dakikalar için 80% ve 100% kullanım bilgilendirme sms´i
iletilir. Bilgilendirme sms leri sistemsel olarak son 48 saatlik kullanımı kapsamayabilir.
Bu tarifeye geçiş yapan aboneler otomatik olarak 3G hizmetinden faydalanmaya başlarlar.
28 Nisan 2015 itibariyle paket aşımında yurtiçi arama ücreti 46,25 krs/dk olarak
güncellenmistir.

