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30 Temmuz 2015 tarihi itibari ile, Her Yer İndirim Kampanyası faturasız bireysel aboneler
için hayata geçirilecektir.
Belirtilen kampanya süresi boyunca, Her Yer İndirim Tarifesi aboneleri otomatik olarak
kampanyaya dahil edilir.
Belirtilen kampanya suresi boyunca,Yeni Özgür Genç Tarifesi aboneleri kayıt olarak
kampanyadan faydalanabileceklerdir.
Kampanya kapsamında yurt içinde yapılan yurt içi ücretli görüşmeler üzerinden %5'den
%75'e varan indirimler kazanılabilir.
İndirimler, Her Yer İndirim Tarifesi’nde yurt içi her yöne indirimli (50Kr/5dk) ve indirimsiz
(46,25 Kr/dk) görüşme ücretleri üzerinden, Yeni Özgür Genç Tarifesi’nde 60 Kr/10dk
görüşme ücreti üzerinden verilmektedir. (Ses, internet ya da SMS paketi ücretleri, telsiz
kullanım ücreti, internet, SMS, paket içi ses kullanımları vb. iadeye tabi değildir.)
Müşteriler sadece Her Yer İndirim Tarifesi ile kampanyaya otomatik olarak kayıt olacaktır.
İsteğe bağlı kampanya iptal seçeneği bulunmaktadır. INDIRIM IPTAL koduyla
kampanyadan çıkış sağlanabilecektir. Ayrıca çıkış yapan aboneler isterlerse tekrar INDIRIM
kodu ile kampanyaya başvurabileceklerdir.
İndirim mekanizması aşağıdaki gibidir:
- Her Yer İndirim Tarifesi kapsamında yapılan görüşme ücreti abonenin bakiyesinden
düşülür. Aramanın başlatıldığı nokta ve zamana bağlı olarak abonenin yararlanacağı
indirim oranı ve iade edilecek Cep Lira tutarı hesaplanır.
- İade tutarları, görüşmenin başlatıldığı nokta ve zamanda geçerli indirim oranına göre
hesaplanır.
- Kampanya kapsamında iade edilen Cep Lira’lar, ek bir Cep Lira yüklemesi gibi müşterinin
aktiflik süresini uzatmayacaktır. İadeler, ana Cep Lira hesabına yüklenecek olup, Cep Lira
yüklemeleri ile aynı işlemlerde kullanılabilecektir. (Telsiz Kullanım ücreti, yurt içi konuşma
veya paket satın alma, vs.)
Müşteriler yapacakları görüşmeler öncesinde, *4455#’yi tuşlayarak, o an bulundukları
noktada geçerli olan indirim oranını öğrenebileceklerdir.
İade tutarları, görüşmenin başlatıldığı anda hizmet alınan baz istasyonunda geçerli olan
indirim oranı üzerinden hesaplanır. (*4455# üzerinde gösterilen indirim sonrası, başka bir
baz istasyonu üzerinden hizmet alınmaya başlanırsa, yapılacak olan iadede müşterinin
görüşmeyi başlattığı baz istasyonu esas alınır.)
İndirimli görüşmeler sonrasında, yapılan Cep Lira iadeleri kısa mesaj ile bildirilir.
Ay içerisinde toplamda ne kazanılan indirimler kısa mesaj yoluyla sorgulayabilir.
Bir ayda kazanılabilecek en fazla indirim tutarı bir hat için 200 TL’dir

