Hemen İnternet Paketi Esasları





















İlgili paketi satın alan abonelerin 3G ve 4.5G servisi otomatik olarak açılır.Paket kullanıldığı sürece
3G ve 4.5G servisi kapatılmaz.
Paketinizi 4.5G hizmetinin verilmeye başlanacağı Nisan 2016’dan itibaren cihazınız ve simkartınız
4.5G uyumlu, 4.5G servisiniz açık ve 4.5G kapsama alanındaysanız, 4.5G hızında kullanabilirsiniz.
İnternet Paketinden, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında
faydalanabilirsiniz. Vodafone 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Hemen Internet Paketinden Faturalı Esnek tarife, Faturalı Esnek Ekstra Tarifelerini kullanan
faturalı bireysel aboneler yararlanabilir.
Kotası biten ve internet erişimine devam etmek isteyen internet kullanıcıları için sunulmaktadır.
Hemen Internet paketi ayda 9TL karşılığında 1 GB data kullanım hakkı sağlar.
Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
Hemen Internet paketinin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar. Geçerlilik
süresi 1 Aydır. 1 Ay sonunda otomatik olarak sonlanır.
Hemen Internet paketi tek seferliktir. Yenilenmez ve iptal edilemez. Abone aynı fatura dönemi
içerisinde hemen internet paketi sonlandığında tekrar aynı paketi satın alabilir.
Hemen Internet paketi süresi dolduktan sonra kalan kullanım kotası iptal olur.
Abonenin tarifesinde kullanabileceği internet hakkı bulunuyorsa ve aynı zamanda Hemen Internet
paketine sahipse, öncelik tarifedeki internet paketine aittir.
Hemen Internet paketine girişte ücreti ve paket dahilinde sağlanan internet tam olarak yüklenir
ve fatura edilir.
Hemen Internet paketi sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımınız GPRS
uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
Abone hemen internet paketinden, cihaz 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge
hızında faydalanabilir. Vodafone 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Hemen Internet paketini satın alan kullanıcıların 3G servisi otomatik olarak açılır.Paket kullanıldığı
sürece 3G servisi kapatılmaz.
Hemen Internet paketininin kullanılabilmesi için telefondaki internet ayarlarının 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 kullandığınız veri GPRS
uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.

Aylık Facebook & Twitter Paketi



Aylık Facebook Twitter paketi Aylık 6 TL karşılığında 350 MB Facebook ve Twitter için ve 20 MB
diğer bağlantılar için data kullanım hakkı sağlar.
350 MB kullanım limitine ulaşılması durumunda dönem sonuna kadar internet erişimi kesilir.
İnternet erişimini kesmek icin bağlantı hızı 1 Kbps'a düşer. Dönem sonunda kadar internet
erişimine devam etmek için süreli paket (günlük CepNet) satın alınması gerekir.










Kampanyadan faturalı bireysel Vodafone aboneleri faydalanabilir. (Hesabını Bilen Tarifesi
aboneleri hariç.)
Mobil Facebook ve Twitter kullanımına yönelik olarak m.facebook.com ,Facebook mobil uygulama
ve mobile.twitter.com sitelerine erişimde geçerli olmak üzere abonelerimizin kullanımına sunulan
data paketidir.
Facebook ve Twitter'a ait URL'ler üzerinden çalışan profil gezme,durum bilgisi güncelleme gibi
tüm aktiviteler paket kapsamında ücretsiz kullanılabilcektir.Facebook'ta yada Twitter'da yer
alan,Facebook ve Twitter dışı sunuculara bağlanarak çalışan üçüncü parti uygulamalar
(resim,oyun,video vb,) paket kapsamında sunulan 20 MB'tan kullanılır.20 MB’ı aşan kullanımlar
kullanıcının Standart mobil internet tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
Aylık Facebook&Twitter paketinin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar.
Abone, Facebook & Twitter paketinin iptali için "IPTAL YENIFT” yazarak 3636'ya SMS atabilir.
Paket fatura kesim tarihinde sonlanacaktır.

Aylık 250, 500 MB, 1 GB ve 2 GB Net Avantaj Paketleri

















Net Avantaj Internet paketlerinden bireysel faturalı aboneler yararlanabilir.
İndirim Kampanyasıyla Aylık 250 MB/ 14 TL, Aylık 500MB/18 TL, Aylık 1 GB / 24 TL ve Aylık 2 GB /
35 TL karşılığında internet kullanımı sağlar ve ilgili paketlerde kotaya ulaşıldığında dönem sonuna
kadar internet erişimi kesilir. İnternet erişimini kesmek icin bağlantı hızı 1 kbps'a düşer. İnternet
erişimine devam etmek için ek paket satın alınması gerekir.
İndirim Kampanyası 31 Mart 2015 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra Aylık 250 MB/ 16
TL, Aylık 500MB/21 TL, Aylık 1 GB / 31 TL ve Aylık
Paketler, fatura dönemi içerisinde iptal edilmediği sürece, otomatik olarak yinelenir.
Faturalı hatlar için fatura dönemi içerisinde kullanılır. Aylık verilen data kullanım miktarının
dolması durumunda internet erişimine devam edebilmek için günlük ek paket alınabilir.
Faturalı hatlarda ilk girişlerde ücret ve kullanım kapasitesi ilk fatura döneminin kalan gününe göre
hesaplanıp"eşit olarak bölünmüş" kullanıma sunulur.
Net Avantaj Internet paketlerinin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar.
Fatura dönemi içerisinde yapılan iptal işlemleri fatura kesim tarihinde gerçekleşir, iptal isteğinde
bulunduğunuz andan fatura kesim tarihine kadar İnternet paketinden yararlanmaya devam
edebilirsiniz. Aylık paket ücreti fatura kesim tarihinde faturanıza yansıtılır.
Sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımınız GPRS uluslararası dolaşım tarifesi
üzerinden ücretlendirilir.
Aylık paketler ile internet üzerinden ses iletişimi (VOIP) ve doğrudan dosya paylaşımı (P2P)
programları vb. hizmetler kullanılamaz.Paket bedeline Abone Olınan içerik ücretleri dahil değildir.
İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.
Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
Net Avantaj Internet paketlerini satın alan kullanıcıların 3G servisi otomatik olarak açılır.Paket
kullanıldığı sürece 3G servisi kapatılmaz.
Paketlerden, eğer 3G abonesi iseniz ve cep telefonunuz 3G destekliyorsa 3G hızında, 3G abonesi
değilseniz 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz. Vodafone 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.









İnternet Paketi'ni kullanabilmek için telefonunuzdaki internet ayarlarınızın yapılmış olması
gerekmektedir.
Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.
Vodafone tarife/paket koşullarını, tarifeye/pakete ilişkin kampanya koşullarını ve
ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.
Abone, paketini iptal etme talbinde bulunduğunda paket fatura kesim tarihinde sonlanacaktır.
Farklı bir data opsiyonuna geçmek için data paketinizi iptal etmeniz gerekmez. Başka bir pakete
geçmek istediğinizde sadece yeni paketinizi talep etmeniz yeterlidir. Ayrıca kalan kullanımlarınızı,
önceki paketinizin bitiş tarihine kadar kullanabilirsiniz. İkinci paketi aldığınızda, ilk paket bir daha
yenilenmez fakat son kullanım tarihine kadar kullanılabilir. Son alınan paketin yenilenme tarihinde
kullanılmayan internet bir sonraki aya devretmez.
ABONELİK YÖNTEMİ Vodafone Müşteri Hizmetleri ve Vodafone Hizmet Merkezleri üzerinden de
abonelik yaptırılabilmektedir.

Aşmayan 500MB ve 1GB Paketleri
















İlgili paketi satın alan abonelerin 3G ve 4.5G servisi otomatik olarak açılır.Paket kullanıldığı sürece
3G ve 4.5G servisi kapatılmaz.
Paketinizi 4.5G hizmetinin verilmeye başlanacağı Nisan 2016’dan itibaren cihazınız ve simkartınız
4.5G uyumlu, 4.5G servisiniz açık ve 4.5G kapsama alanındaysanız, 4.5G hızında kullanabilirsiniz.
İnternet Paketinden, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında
faydalanabilirsiniz. Vodafone 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Aşmayan 500MB ve 1GB İnternet Paketleri dahilinde verilen kullanım hakkı paketin satın alındığı
fatura dönemi boyunca geçerlidir ve sadece yurt içi kullanım hakkı verilir. Paket yurtdışında veya
KKTC'de Roaming halindeyken geçerli değildir.
Data kullanımında alınan ve gönderilen veri (download + upload edilen) paket limitinden düşer.
Paketin ücretlendirme periyodu 1KB'dir.
Paketin bitiminde ilgili servis kullanımı bir sonraki fatura dönemine kadar limitlenir. Paketin
bakiyesinde 1KB'den küçük bakiye kalırsa abone kullanım yapamaz çünkü kullanım yapabilmek
için asgari 1KB gerekir.
Paket Faturayı Aşmayan Tarife ile birlikte alınabilir. Bir fatura dönemi içinde paketten en fazla bir
defa yararlanılabilir. Paket otomatik olarak yenilenmez.
Kullanılmayan haklar dönem sonunda devretmez ve silinir. Paket dahilindeki hakların 3.şahıslara
transferi mümkün değildir.
Şebeke içi geçiş (faturalı hattan faturasız hatta geçiş), iptal, dondurma, devir, numara taşıma ile
başka operatöre geçiş durumlarında eğer varsa paketin bakiyesi silinir ve paket aboneliği iptal
edilir. Abone paketini iptal ettiği durumda fatura kesim tarihine kadar abonenin paketindeki
kullanım hakkı geçerli olup, fatura kesim tarihi sonunda paket iptal edilir ve yenilenmez.
500MB’lık paketin ücreti 7TL, 1GB’lık paketin ücreti 14 TLdir. Bu ücret ve fayda fatura kesim
tarihine kadar olan süre ile orantılanmaz. Pakete abonelikler 3636 mesaj servisi üzerinden ya da
Müşteri Hizmetleri aracılığıyla yapılabilir, 3636 servis numarasına gönderilen SMSler ücretsizdir.
Paket, Vodafone tarafından gönderilen onay mesajının ardından devreye girer.
Paketten yararlanabilmek için hattın aktif konumda olması gerekmektedir.





Paketin FCT cihazlarında ve ticari amaçlı olarak kullanılmaması gereklidir. Tespit edilen aboneler
için ilgili yasal işlem yapılacak ve hatları tek taraflı olarak iptal edilebilecektir.
Vodafone Aşmayan İnternet Paketlerini istediği tarihte sona erdirme veya kurallarında değişiklik
yapma hakkını saklı tutar.
VOIP, P2P (Peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetler kullanılamaz. İlgili
paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.
Yurtdışında kullanılan veri hizmeti GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

EK PAKETLER Duran, Devreden ve Diğer Hesabını Bilen Tarifelerdeki Net Avantaj Paketi
Üzerine Ek Paket


















Aylık Ek Paketten Net Avantaj 250 MB ve Net Avantaj 1GB internet paketlerini kullanan faturalı
bireysel Hesabını Bilen, Duran ve Devreden tarife aboneleri yararlanabilir.
Kotası biten ve internet erişimine devam etmek isteyen internet kullanıcıları için sunulmaktadır.
Aylık 500 MB ek paketi, halihazırda bulunan bir internet paketinin veya internet hakkı bulunduran
tarifelerin üzerine alınabilir.
Aylık Ek paketi Ayda 10TL karşılığında 500 MB data kullanım hakkı sağlar. 500 MB kullanıma
ulaşılması sonrasında abonenin internet kullanımı faturasını aşmaması için durdurulur.
Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
Aylık Ek internet paketinin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar. Geçerlilik
süresi 1 Aydır. 1 Ay sonunda otomatik olarak sonlanır.
Aylık Ek paket tek seferliktir. Yenilenmez ve iptal edilemez. Abone aynı fatura dönemi içerisinde
aylık ek paketi sonlandığında tekrar aylık ek paket satın alabilir.
Aylık ek paket süresi dolduktan sonra kalan kullanım kotası iptal olur.
Internet paketine girişte ücreti ve paket dahilinde sağlanan internet tam olarak yüklenir ve fatura
edilir.
Aylık Ek paketi sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımınız GPRS uluslararası
dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
Abone internet ek paketinden, cihaz 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge
hızında faydalanabilir. Vodafone 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Aylık Ek paketini satın alan kullanıcıların 3G servisi otomatik olarak açılır.Paket kullanıldığı sürece
3G servisi kapatılmaz.
Aylık Ek internet paketininin kullanılabilmesi için telefondaki internet ayarlarının 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 kullandığınız veri GPRS
uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.














Günlük Ek Paket
Günlük Ek paket 24 saat geçerlidir.
Onay SMS inin gelmesi ile kullanım başlar.
24 saat için kullanılacak 100 MB data hakkı sağlar.100 MB dolduğunda hız 1 Kbps ‘a düşer.
24 saat sonunda paket otomatik olarak sonlanır.
Ek paket sadece yeni aylık super internet paketlerinin üzerine.24 saat içerisinde 1 kez alınabilir.
Günlük Internet paketi sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımınız GPRS
uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
İnternet Paketi'nden, cep telefonunuz 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge
hızında faydalanabilirsiniz. Vodafone 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
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 kullandığınız veri GPRS
uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.

250 MB, 500 MB, 1 GB ve 2 GB indirim kampanyası





Fatura dönem sonuna kadar bedava kampanyası 31 Mart 2015 tarihine kadar geçerlidir.
Fatura dönem sonuna kadar bedava kampanyasından sadece bir kez yararlanılabilir. Faturalı
Hesabını Bilen, Hesabını Bilen Mini & Midi & Hepsi 500 & Hepsi 1000 & Faturayı Aşmayan
tarifelerindeki aboneler kampanyadan yararlanamamaktadır.
Aylık Facebook&Twitter paketi, Net Avantaj 250 MB, net Avantaj 500 MB, Net Avantaj 1 GB ve
Net Avantaj 2GB için geçerlidir.

Günlük Cepnet Paketi







Akıllı telefonlar (iPhone,Android,Windows Mobile,Symbian,Palm,BlackBerry vb. işletim sistemine
sahip) ,Tablet PC ler (iPad,Samsung Galaxy vb.) ve windows,mac OS,Linux gibi işletim sistemlerine
sahip cihazlar üzerindeki üretici tarafından yüklenmiş uygulamalar ve sonradan kullanıcı
tarafından yüklenmiş uygulamalar ile bunların otomatik versiyon güncellemeleri data kullanımı
yaratabilir.Data paketiniz var ise söz konusu kullanımlar bu paketten düşer,yok ise standart mobil
internet tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
Günlük Cepnet Paketi'ne abone olarak 1 gün içinde yapacağınız tüm internet kullanımı için 2 TL ile
ücretlendirilirsiniz. Günlük Cepnet paketinin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından
başlar. Paketin geçerlilik süresi gün sonuna (23:59:59) kadardır.
Günlük Cepnet Paketi'nde adil kullanım kotası 20 MB' tır. Adil kullanım kotası dolduğunda 7,2
Mbps'a kadar ulaşan erişim hızınız 96Kbps'a iner ve internet erişiminiz bu hızla devam eder.
Günlük Cepnet paketi kullanımınız hergün saat 23.59.59 itibariyle sona erer. 23.59.59
sonrasındaki data kullanımınız için, başka bir data paketi aboneliğiniz bulunmuyorsa standart
internet tarifesi üzerinden ücretlendirilirsiniz.















Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinizden düşer .
Günlük Cepnet paketi ile internet üzerinden ses iletişimi (VOIP) ve doğrudan dosya paylaşımı
(P2P) programları vb. hizmetler kullanılamaz.
Günlük Cepnet paketi bedeline Abone Olınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca
ücretlendirilir.
Günlük Cepnet paketi sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımınız GPRS
uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
Günlük Cepnet Paketi'nden, eğer 3G abonesi iseniz ve cep telefonunuz 3G destekliyorsa 3G
hızında, 3G abonesi değilseniz 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz. 3G abonesi olmak için
tıklayınız.
Vodafone 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir .
Günlük Cepnet Paketi'ni kullanabilmek için internet ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir.
İnternet ayarlarınız için tıklayınız.
Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
Farklı Bir data Opsiyonuna Geçmek
Data Paketinizi iptal etmeniz gerekmez. Başka bir pakete geçmek istediğinizde sadece yeni
paketinizi talep etmeniz yeterlidir. Ayrıca kalan kullanımlarınızı, önceki paketinizin bitiş tarihine
kadar kullanabilirsiniz.
İkinci paketi aldığınızda, ilk paket bir daha yenilenmez fakat son kullanım tarihine kadar
kullanılabilir. Son alınan paketin yenilenme tarihinde kullanılmayan internet bir sonraki aya
devretmez.

Standart Tarife







Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.
Fatura Stop özelliğiyle faturaların aşırı yükselmesinin önüne geçiliyor. Bu uygulama ile standart
tarife kullandığınızda faturalı hatlar için günlük maksimum 7 TL ,faturasız hatlar için günlük
maksimum 10 TL üstü kullanımları için ücretlendirilmeyerek limitsiz kullanım imkanından
faydalanabilirsiniz.
Fatura Stop özelliği için adil kullanım kotası 250 MB'tır. Adil kullanım kotası dolduğunda 7,2
Mbps'a kadar ulaşan erişim hızınız 128 Kbps'a iner ve internet erişiminiz bu hızla devam eder.
Fatura Stop özelliği ve ücretler yurt içi kullanımlarda geçerlidir.
Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

