Genç 500 MB Tarife Esasları
Paketten 26 yaş ve altı aboneler yararlanabilir.
Paket, 18 Subat itibariyle ayda 14TL'ye sunulacaktır.
500 MB paketi Aylık 14 TL karşılığında 500 MB data kullanım hakkı sağlar ve 500 MB kullanım limitine
ulaşılması durumunda kullanımın sonlandırılması için dönemi sonuna kadar bağlantı hızı "1" Kbps’ye
düşer. Paket, 18 Subat-20 Mayıs 2015 tarihleri arasında paket yenilenmelerinde 2 KATI icerikle 1GB olarak
yuklenecektir.
Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
500 MB paketinin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar.
500 MB paketi, otomatik olarak yinelenir.Faturasız hatlarda 30 günlük periyodlarda yineleme yapılır.
Aylık verilen 500 MB data kullanım miktarının aşılması durumunda ücretlendirme yapılmaz.
500 MB paketinde 30 günlük dönem içerisinde yapılan iptal işlemleri dönemn sonunda gerçekleşir, iptal
isteğinde bulunduğunuz andan dönem sonuna kadar Aylık 500 MB paketinden yararlanmaya devam
edebilirsiniz.
500 MB paketi sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımınız GPRS uluslararası dolaşım
tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
500 MB paketini satın alan kullanıcıların 3G servisi otomatik olarak açılır.Paket kullanıldığı sürece 3G
servisi kapatılmaz.
İnternet Paketinden, cep telefonunuz 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında
faydalanabilirsiniz. Vodafone 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
500 MB internet Paketi'ni 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 kullandığınız veri GPRS uluslararası dolaşım
tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.

ABONELİK YÖNTEMİ
Vodafone Müşteri Hizmetleri ve Vodafone Hizmet Merkezleri üzerinden de abonelik yaptırılabilmektedir.
Bireysel aboneler,500 MB lık internet paketine abone olmak için “ABONE FZ500MB” yazarak 3636 ya SMS
gönderebilir.3636 ya Gönderilen SMS ler ücretsizdir.
Abone, paketinin iptali için “IPTAL FZ500MB” yazarak 3636’ya SMS atabilir. Paket 30 günlük periyodun
sonunda sonlanacaktır

