Kafama Göre 7:
* Bu tarifeden, 7-26 yaş arasındaki numara taşıma ya da yeni hat alımı ile gelen bireysel faturasız ablonelikler
faydalanabilir. Tarifeden 26 yaş altı kullanıcı tanımı ile de yararlanmak mümkündür
* Aboneler bu tarife kapsamında 39 TL karşılığında yurt içi her yöne geçerli 1000 dk, 100 SMS , 7GB ve internetinden
yemeyen Whatsapp hakına sahip olurlar.
*Tarife içerisinde bulunan internetin yemeyen Whatsapp hakkı Whatsapp, Facebook Messenger, Vodafone Message+
ve Vodafone Call+ uygulamaları kapsamında tarifenin internet kotasından düşmeden kullanım yapılabilmesini sağlar.
*WhatsApp Sesli Arama ve Görüntülü Arama hizmetleri bu faydaya dahil değildir. WhatsApp sohbet mesajları ve
sohbet esnasındaki dosya, konum, fotoğraf, video vb. paylaşımı faydaya dahildir.
*Kafama Göre 5 tarifesindeki aboneler tarifeye giriş talebini yaptıktan sonraki ilk 12 ay (365 gün) içerisinde tarife
kotasına ek 7GB geçerli aşağıda belirtilen 7GB Gamer Paketi,7GB Müzik Paketi ya da 7GB Sosyal Paketinden yalnızca
bir tanesini seçip ücretsiz olarak maksimum 12 ay boyunca kullanabilirler. Bu sürenin bitiminde abonenin seçtiği ek
paket abonenin üzerinden silinir. Aşağıda belirtilen paketlerin maksimum 12 ay boyunca içeriklerinin yüklenebilmesi
için abonenin hey ay tarifesinin düzenli olarak yenilenmesi gerekmektedir. Abone tarifesini yenilemediği durumda
ücretsiz faydasından yararlanamamaktadır. Ek paketlerdeki internet sadece belirtilen uygulama gruplarındaki
kullanımlar içindir, üyelik için ek bir fayda sağlamamaktadır.Bu ek paketlere ilişkin detaylı bilgiler aşağıda
verilmektedir.
* Bu tarife ücreti tahsil edilemediği durumlarda ya da tarife kapsamında yüklenen dakikalar sona erdiğinde abonenin
üzerinde aktif bir paket bulunmuyorsa yukarıdaki ücretlendirme geçerlidir.
* Tarife kapsamında yüklenen içeriğin geçerlilik süresi 30 gündür. Kullanılmayan bakiyeler 30 günün sonunda silinir;
bir sonraki aya devretmez.
* Abonenin tarife kapsamındaki dakikaları alabilmesi için herhangi bir yükleme koşulu bulunmamaktadır. Tarife ücreti
abonenin bakiyesinden tahsil edilmesiyle birlikte belirtilen içerik abonenin hesabına yüklenir.
* Tarife içeriği yüklendikten 30 gün sonra abonenin bakiyesinde yeterli tutar bulunduğu durumda abonenin tarifesi
yenilenir. Yeterli tutar bulunamadığı durumda yeterli bakiye koşulu sağlanana kadar abone yukarıdaki ücretler
üzerinden ücretlendirilir.
* Abonelere tarife yenilemelerinden önce bilgi verilir.
* Abone tarife değişikligi yaptığı durumda tarifesi kapsamında hattına yüklenen dakikalar 30 günlük dönem sonuna
kadar geçerlidir, dönem sonunda silinir.
* Tarife kapsamındaki dakikalar sadece yurtiçi operatörlere doğru görüntülü konuşma ve ses kullanımları için
geçerlidir. Tarife kapsamındaki içerikler roaming, yurtdışını arama, özel servis aramaları, TT servisleri, uydu
görüşmeleri ve diğer hizmetlerde geçerli değildir. 444lü numaralara ve 1le başlayan ücretli 3 haneli numaralara
doğru yapılan aramalar tarife kapsamındadır.
* Özel servis aramaları yurtiçi ücretlendirme kapsamında değerlendirilmemektedir.
* Kıbrıs aramaları uluslararası arama kapsamında ayrıca ücretlendirilir.
* Uluslararası aramalar, ekstra bir avantaj satın alınmadığı durumda standart tarifeden ücretlendirilir.
* Aboneler numara taşıma, faturalı hatta geçiş, dondurma, iptal, kapama işlemlerini yaparlarsa ilgili haklarını
kaybedeceklerdir.
* Tarife kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.

* Tarife kapsamında yüklenen dakikalar, 60 saniyelik ücretlendirme periyodu ile ücretlendirilir.
* Tarife kapsamında yüklenen dakikaların FCT içinde ve konferans çağrılarında kullanımına izin verilmez. Kullanımı
tespit edilen abonelerin hattı için; tek taraflı kısıtlanma hakkı bakiidir.
* Tarife kapsamında verilen içerikler iptal edilemez. Aboneler dilerlerse farklı bir tarifeye geçiş yapabilirler.
* Tarife kapsamında kazanılan içerikler ücretsiz olarak sorgulanabilir.
* Cep Aran Kampanyası bu tarife ile birlikte geçerli değildir.
* Aylık her Yöne Konuşma, Aylık Her Yöne Mini Konuşma, Süper Avantaj, Komple, Her Yöne 500 Dk, Avantaj,
Hoşgeldin, Aylık Vodafone içi Katla Kazan, Freezone'a Gel Katla Kazan, Her Yöne Katla Kazan, Hoşgeldin Mini,
Hoşgeldin Maksi, Genç 500, Süper Komple, Komple Özgürlük, Hoşgeldin 250, Her Yöne 200 Dk, Hepsi Bir Arada
Özgürlük, 3ü 1 Arada, Özgür İkili, Fırsat Üçlü, Yeni Fırsat Üçlü, Hoşgeldin 400, Yeni Özgür İkili, Genç İkili, Hoşgeldin
400 Yeni Hat, Komple Fırsat, Kolay Fırsat 500, Kolay Fırsat, Freezone 3ü Birarada paketleri bu tarife ile birlikte geçerli
değildir.
* Vodafone Telekomünikasyon A.Ş kara ve gri listelerinde bulunan aboneler bu tarifeden yararlanamazlar.
* Kafama Göre 5 tarifesinde 5 TL karşılığında her yöne 250 MB olacak şekilde 7 gün geçerli cebinize uyan internet
hakkı tanımlanacaktır.
* Cebinize Uyan Internet hakkı 0 TL karşılığında 5 MB kullanım hakkı sağlar, sonrasında tarifenin aşımı her 250 MB 5
TL olarak ücretlenir. Paket tanımlandıktan itibaren 7 gün (1 Hafta) geçerlidir. 7 günün sonunda eğer abone internet
kullanımına devam ederse yeni 7 günlük hakkı tarifesinde aktif hale getirilir.
* Cebinize Uyan Internet hakkı tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi, faturalıdan faturasıza geçiş veya faturasız
başka bir tarifeden tarife değişikliği yolu ile gelen abonelere otomatik olarak tanımlanır. Daha önceden bu tarifede
olan ve bu hakkı bulunmayan abonelerimize otomatik tanımlama yapılacaktır.
* Cebinize Uyan Internet hakkının kullanım önceliği tarifeden, ek paketlerden, hediye internet haklarından ve diğer
tüm promosyonlardan sonradır.
* Internet kullanımı yapmayan abonelerin bakiyesinden 5 TL düşmeyecek ve internet hakkı aktif hale gelmeyecektir.
* Tarifesine internet hakkı tanımlanmış olan abonelerimiz, internet kullanımı yaptıgında ve Cebinize Uyan Internet
hakkına kullanım sırası geldiğinde öncelikle 5 MB kullanır ve bunun için herhangi bir ücret talep edilmez. Daha sonra
abone eğer kullanıma devam ederse 5 TL abonenin bakiyesinden düşer ve 250 MB hak tanımlanır. Kullanıma devam
edildiği ve 250 MB bitirildiği takdirde ikinci bir 250 MB 5 TL karşılığında abonenin hattına tanımlanır. Abone kullanıma
devam ettikçe ve haklarını bitirdikçe bakiyesi var ise yeni 250 MB tanımlanır, herhangi bir maksimum limiti
bulunmamaktadır.
* Cebinize Uyan Internet'in 5 MB hakkının tanımlandığı andan itibaren 7 gün (1 hafta) sonrasına kadar yüklenen haklar
geçerlidir. Hakların geçerlilik süresi 250 MB ların tanımlandığı andan itibaren değil ilk 5 MB’ın tanımlandığı andan
itibaren 7 gündür.
* Cebinize Uyan Internet Paketi tanımlandıktan 7 gün sonra olarak yenilenir.
* Cebinize Uyan Internet Paketi dahilindeki 5 MB ve yüklenen 250 MB haklar 7 gün süresince geçerlidir. 7 günün
sonunda kullanılmayan haklar sonraki haftaya devretmez. Geçerlilik süresi 5 MB yüklendiği andan itibaren başlar ve 7
gündür. Bu süre içinde abone kullanımına devam eder ve 250 MB yüklenir ise geçerlilik süresi bu 7 gün içinde kalan
gün sayısı kadardır.
* Abonelerine bakiyesinde 5 TL altında bir tutar varsa standart internet aşım fiyatından ücretlendirilir.
* Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.

* Cebinize Uyan Internet Paketi'nin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar.
* Bu tarifeye geçiş yapan aboneler otomatik olarak 3G ve 4.5G hizmetinden faydalanmaya başlarlar.(3G ve 4.5G'den
faydalanmak için abonenin bu servislere onay vermiş olması, telefonunun ve sim kartının bu servisleri desteklemesi
ve kapsama alanı içinde olmaları gerekir.)
* Vodafone mevcut düzenlemeler çerçevesinde tarifede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


7GB Gamer Paketi:

o

o

7GB Gamer Paketi Vodafone’un video içerik sağlayıcılarıyla yaptığı anlaşmalara göre oluşturulan, içeriğini ve
ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu pakettir.
Paketten yalnızca 26 yaş altında olan bireysel faturasız Kafama Göre 7GB tarifesinde bulunan müşteriler
yararlanabilir.
7GB Gamer Paketi Youtube, İzlesene ve PlayZ uygulamaları kapsamında tarifenin internet kotasından
düşmeden 7GB’lık kullanım yapılabilmesini sağlar. Bu uygulamalar dışındaki video içerik sağlayıcılarından
yapılan internet kullanımı abonelerin mevcut tarifeleri üzerinden ücretlendirilecektir.
Maksimum 12 ay boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek 7GB Gamer Paketi, abonenin tarifesini her ay
düzenli olarak yenilenmesi durumunda pakete giriş tarihinden itibaren 11 kere tekrar edecek, 11. tekrarın
sonunda abonenin üzerinden otomatik olarak kalkacaktır.
7GB Gamer Paketi ücretsiz bir pakettir.
Paketin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar.
7GB Gamer Paketi dahilinde “Youtube” üzerinden yapılan video kullanımları DVD kalitesine (480P+)
optimize edilmiştir.
Paketi satın alan kullanıcıların 3G ve 4,5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G ve 4,5 G
servisi kapatılmaz.
7GB Gamer Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz. Abonelerin,
kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya FCT (sabit terminal) veya
şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen abonelerin
hattını kapatma hakkına sahiptir.
Paketten, abonelerin cihazı 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanılabilir.
Aynı şekilde abonelerin cihazı 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında, desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/Edge
hızında faydalanılabilir. Vodafone 4,5G/3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
7GB Gamer Paketi yurt içi kullanımlarda geçerlidir.
Paketi kullanabilmek için abonelerin telefonundaki internet ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir.
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.
7GB Gamer Paketi’ nde reklam sağlayıcıları tarafından reklam gösterimleri yapılabilmektedir. Yapılan bu
reklam gösterimleri 7GB Gamer Paketi kapsamında değildir. Bu kullanımlar abonelerin mevcut
tarifelerindeki internet hakları dahilinde ücretlendirilecektir. Bu çerçevede 7GB Gamer Paketi’ndeki
abonelere 10 MB’lık hediye ekstra internet faydası her paket yenilendiğinde koruma amaçlı olarak
tanımlanacaktır.
Belirtilen ücretlere vergiler dahildir.



7GB Müzik Paketi:
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7GB Müzik Paketi, Vodafone’un müzik içerik sağlayıcılarıyla yaptığı anlaşmalara göre oluşturulan,
içeriğini ve ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu pakettir.
7GB Müzik Paketi Spotify, Fenomen, Power App ve Karnaval uygulamaları kapsamında tarifenin internet
kotasından düşmeden 7GB’lık kullanım yapılabilmesini sağlar. Bu uygulamalar dışındaki müzik içerik
sağlayıcılarından yapılan internet kullanımı tarife kotasından düşecektir.
Paketten yalnızca 26 yaş altında olan bireysel faturasız Kafama Göre 7GB tarifesinde bulunan
müşteriler yararlanabilir.
Paketin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar.
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Maksimum 12 ay boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek 7GB Müzik Paketi, abonenin tarifesini her ay
düzenli olarak yenilenmesi durumunda pakete giriş tarihinden itibaren 11 kere tekrar edecek, 11.
tekrarın sonunda abonenin üzerinden otomatik olarak kalkacaktır.
7GB Müzik Paketi pakete giriş itibariyla 11 kere otomatik olarak yenilenir. Paket yenilendikten sonra
abonelere bilgi SMS’i gönderilir.
7GB Müzik Paketi ücretsiz bir pakettir.
7GB Müzik Paketi’nde Power App, Fenomen+, Karnaval ve Spotify mobil uygulamaları ve bu radyo
gruplarının web sitelerinde sunulan içerikler kapsama dahildir. Mobil uygulama ve internet sitelerinde
sunulan televizyon kanalları (örneğin Power TV, Power Türk TV) ise radyo yayını değil televizyon yayını
olduğu için bu içerikler paket kapsamında değildir.
Paketi alan kullanıcıların 3G ve 4,5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G ve 4,5 G
servisi kapatılmaz.
7GB Müzik Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz. Abonelerin,
kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya FCT (sabit terminal)
veya şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen
abonelerin hattını kapatma hakkına sahiptir.
7GB Müzik Paketi yurt içi kullanımlarda geçerlidir.
Paketten, abonelerin cihazı 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında
faydalanılabilir. Aynı şekilde abonelerin cihazı 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında, desteklemiyorsa 3G
hızında veya 2G/edge hızında faydalanılabilir. Vodafone 4,5G/3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
Paketi kullanabilmek için abonelerin telefonundaki internet ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir.
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.
Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.

7GB Sosyal Paketi:

o
o

o
o
o
o
o
o

o

7GB Sosyal Paketi, Vodafone’un sosyal medya içerik sağlayıcılarıyla yaptığı anlaşmalara göre
oluşturulan, içeriğini ve ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu pakettir.
7GB Sosyal Paketi Facebook, Twitter ve Instagram uygulamaları kapsamında tarifenin internet
kotasından düşmeden 7GB’lık kullanım yapılabilmesini sağlar. Bu uygulamalar dışındaki sosyal medya
içerik sağlayıcılarından yapılan internet kullanımı tarife kotasından düşecektir.
Paketten yalnızca 26 yaş altında olan bireysel faturasız Kafama Göre 7GB tarifesinde bulunan
müşteriler yararlanabilir.
Paketin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar.
Maksimum 12 ay boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek 7GB Sosyal Paketi, abonenin tarifesini her ay
düzenli olarak yenilenmesi durumunda pakete giriş tarihinden itibaren 11 kere tekrar edecek, 11.
tekrarın sonunda abonenin üzerinden otomatik olarak kalkacaktır.
7GB Sosyal Paketi pakete giriş itibariyla 11 kere otomatik olarak yenilenir. Paket yenilendikten sonra
abonelere bilgi SMS’i gönderilir.
7GB Sosyal Paketi ücretsiz bir pakettir.
7GB Sosyal Paketinde Facebook, Instagram ve Twitter mobil uygulamaları ve bu sosyal medya
kanallarının web sitelerinde sunulan video içerikleri kapsama dahildir. Bu kanalların mobil uygulama ve
internet sitelerinden farklı bir kanala yönlendirilen video içerikleri 7GB Sosyal Paketi kapsamında
değildir.
7GB SosyalPaketi dahilinde Facebook, Instagram üzerinden yapılan video kullanımları DVD kalitesine
(480P+) optimize edilmiştir.
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Paketi alan kullanıcıların 3G ve 4,5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G ve 4,5 G
servisi kapatılmaz.
7GB Sosyal Paketi olan aboneler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz. Abonelerin,
kendilerine sunulan hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya FCT (sabit terminal)
veya şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen
abonelerin hattını kapatma hakkına sahiptir.
7GB Sosyal Paketi yurt içi kullanımlarda geçerlidir.
7GB Sosyal Paketi’nde reklam gösterimleri reklam sağlayıcılar tarafından yapıldığı için bu esnada
kullanılan data fayda kapsamında değildir ve kullanıcıların tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Reklam
gösterimlerinde kullanılmak üzere 10 MB’lık hediye ekstra internet paketi koruma amaçlı her ay
hattınıza tanımlanacaktır.
Paketten, abonelerin cihazı 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında
faydalanılabilir. Aynı şekilde abonelerin cihazı 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında, desteklemiyorsa 3G
hızında veya 2G/edge hızında faydalanılabilir. Vodafone 4,5G/3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
Paketi kullanabilmek için abonelerin telefonundaki internet ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir.
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.
Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.

