 İşbu Vodafone TV Servisi Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”) Vodafone
Telekomünikasyon A.Ş. (bundan sonra “VODAFONE” olarak anılacaktır.) tarafından
verilecek olan ücretli video, müzik, canlı TV ve oyun içerik hizmetlerinden faydalanmak
isteyen Vodafone aboneleri (bundan sonra “ABONE” olarak anılacaktır.) ile VODAFONE
arasında Kullanım Koşulları’nın altında yer alan "KABUL EDİYORUM" butonunun ABONE
tarafından tıklanarak, kabul beyanının VODAFONE kayıtlarına geçtiği anda kurulmuş ve
yürürlüğe girmiştir. ABONE, işbu Kullanım Koşulları’nı onaylamakla, bu Kullanım Koşulları
metnini okuduğunu, anladığını ve bu Kullanım Koşulları’na yer alan kuralları gayri kabili rücu
olarak kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 İşbu Kullanım Koşulları Vodafone TV servisini kapsamaktadır.
 Vodafone TV servisi, abonelerin, servis kapsamında yer alan Vodafone TV paketleri
ve/veya video içeriklerini satın almak suretiyle işbu Kullanım Koşullarında belirtilen koşullara
uygun olarak web sitesinden ve/veya mobil cihazlarından televizyon ve video
izleyebilecekleri bir servistir.
 ABONE, sms yolu ile, mobil aplikasyonlar ve web sitesi üzerinden Vodafone TV paketlerini
ve ek paketleri aylık olarak satın alabilir, video içeriklerini ise kiralayarak ya da paket olarak
izleyebilir. Paketler devam ettiği sürece paket kapsamında yer alan kanallar ve tüm içerikler
izlenebilir. Aylık paketler dönem sonunda otomatik olarak yenilenir, VODAFONE’un diğer
hizmetleri ile birlikte fatura edilir, fatura borcunun ABONE tarafından ödenmemesi halinde
ABONE Vodafone TV servisinden yararlanamaz. Paket üyelikleri ile ilgili detaylı bilgiyi
www.vodafone.com.tr internet sitesinde yer almaktadır.
 Vodafone TV servisinde her türlü içerik, ABONE’nin bireysel kullanımı içindir. ABONE
tarafından veya 3. kişilerce bu içeriklerin herhangi bir şekilde ve herhangi bir teknoloji ile
kısmen veya tamamen doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yayınlanması, kopyalanması,
çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, umuma iletilmesi, yeniden iletilmesi ve herhangi bir
şekilde ticari olarak kullanılması yasaktır.
 ABONE, paket iptalleri için www.vodafone.com.tr internet sitesinden bilgi alabilir. ABONE
tarafından Vodafone TV servisine Vodafone 3G veya 4.5G ile bağlandığında ABONE,
herhangi bir data ücreti ödemez fakat wifi ile bağlantı yapıldığında veya başka bir operatörün
3G veya 4.5G bağlantısı kullanıldığında ilgili operatöre ilişkin bağlantı bedeli ABONE’ye
yansıtılabilir.
 Vodafone TV servisi içerisinde ABONE tarafından kullanılacak sosyal medya paylaşımları
bağlantı ve sms gönderimi bedeli ABONE’ye ayrıca yansıtılır.
 Vodafone TV servisi kapsamındaki TV yayını içeriklerine ilişkin tüm sorumluluk ilgili yayın
kuruluşuna ait olup bu yayınların izlenmesi ABONE’nin insiyatifi ve sorumluluğundadır.
 Vodafone TV servisi kullanımı sırasında gösterilen TV kanalları yayın akışı bilgilerindeki
olası yanlışlıklardan VODAFONE sorumlu olmayıp, sorumluluk ilgili yayın kuruluşuna aittir.
 VODAFONE, sunulan TV kanalı yayınlarını Vodafone TV servisinden geçici ve/veya
tamamen çıkartma, kısıtlama ve/veya yenilerini ekleme hakkını saklı tutar.

 Servis kalitesi ve iletişim, VODAFONE’un mevcut alt yapısına ve ülke coğrafi koşullarının
elverişliliğine göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeplerden kaynaklanabilecek servis
aksaklıklarından VODAFONE sorumlu değildir.
 ABONE, TV servisini kullanabilmek için Vodafone abonesi olma ön koşulunu yerine
getirdiğini taahhüt ederek, Vodafone aboneliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi
durumunda Vodafone TV servisi kullanımının da otomatik olarak sona ereceğini ve
kullanılmayan döneme ilişkin ücret iadesi yapılmayacağını peşinen kabul eder.
 ABONE, Vodafone aboneliğinin geçici olarak durdurulduğu ve/veya kısıtlandığı dönemlerde
Vodafone TV servisi kullanımının da otomatik olarak durdurulabileceğini peşinen kabul eder.
 ABONE, VODAFONE’un Vodafone TV servisi dahilinde satın alınan paketlerin içeriğini
istediği zaman istediği şekilde her zaman için değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul eder.
 Vodafone TV servisi kapsamında sunulan içerikler kaydedilemez, başka bir cihazda
izlenmek üzere herhangi bir yolla aktarılamaz. Aksi halde meydana gelebilecek yasal
ihlallerden ABONE, VODAFONE’a, ilgili eser/hak sahiplerine, yayın kuruluşlarına ve/veya
ilgili servis ve içeriklerle alakalı üçüncü kişi, kurum veya kuruluşlara karşı sorumludur.
 Servis ile ilgili ABONE’nin yükleyeceği yazılıma ve servis kapsamında sunulan içeriklere
ilişkin tüm mali hakları kullanma yetkisi münhasıran VODAFONE’a aittir. Yazılım ve içerikler,
ABONE’nin yalnız bireysel kullanımı içindir. ABONE’nin yazılım ve içerikler üzerinde işleme,
çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim, yeniden iletim ve sair hiçbir hakkı bulunmamaktadır.
İzinsiz olarak söz konusu hakları kullanmak ABONE’nin hukuki ve cezai sorumluluğunu
doğuracaktır.
 Yazılım ve/veya uygulamalar nedeniyle ABONE’nin cihazında meydana gelebilecek hiçbir
zarardan VODAFONE sorumlu değildir.
 ABONE, Vodafone TV servisi kapsamında sunulan içeriklerin içine, öncesine ve sonrasına,
VODAFONE tarafından belirlenen ve onaylanan reklamların eklenebileceğini açıkça kabul
eder.
 ABONE’nin Vodafone TV servisine üye olabilmesi için, Vodafone Yasal Takip Sistemi’nde
güncel takipte olan borcu bulunmamalıdır.
 ABONE, Vodafone TV serviisi ile sağlanan şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifrenin
seçimi, değiştirilmesi ve korunması tamamı ile ABONE’nin sorumluluğundadır. ABONE,
şifrenin çalınması sebebiyle VODAFONE’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul,
beyan ve taahhüt eder.
 ABONE, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına
gelebilecek davranışlardan kaçınmalıdır. Aksi hareket ABONE’nin hukuki sorumluluğuna yol
açacaktır.
 ABONE, işbu Kullanım Koşullarında yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranması
halinde bu nedenle VODAFONE’un uğrayabileceği her türlü zararı tazminle mükellef
olduğunu ve Vodafone TV servisi üyeliğinin , VODAFONE tarafından derhal iptal edileceğini
peşinen kabul ederler.

 İşbu Kullanım Koşulları gereği +18 (yetişkinlerin) izleyebileceği içerik paketlerininin
seyredilebilmesi için akıllı telefonlar ve web’te Vodafone TV aplikasyonunda ilgili hizmet
paketine ilişkin çıkacak olan "KABUL EDİYORUM" butonun tıkalanması ile ABONE, içerik
paketini satın aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 Yasa dışı etkinliklerle ilgili olarak, dolandırıcılık ve benzeri bir şüphe üzerine,
VODAFONE‘un ve/veya üçüncü bir partinin menfaat ve güvenliğine yönelik potansiyel bir
tehdit ya da tehdit şüphesi üzerine veya herhangi bir yasal zorunluluk nedeniyle
VODAFONE’un araştırma yapma, bunları engelleme veya bunlara karşı önlem almak üzere
ABONE’ye ait her türlü bilgiyi kaydetme ve bu bilgileri 3. kişiler ile paylaşma hakkı saklıdır.
 Vodafone TV servisinde yer alan içerikler üzerinde tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının
sahipleri yayıncı kuruluşlar ile eserler üzerinde hak sahibi olan üçüncü kişi, kurum ve
kuruluşlardır. ABONE, VODAFONE’un, yayıncı kuruluşların ve hak sahibi üçüncü kişilerin
sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.
 ABONE Vodafone TV servisindeki her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya
kompozisyonunu bu Kullanım Koşulları amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi,
bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve yayınlamaya teşebbüs
etmemeyi kabul eder.
 Vodafone TV servisinin kullanımı halinde meydana gelecek hiçbir durum nedeni ile
VODAFONE ABONE’ye tazminat ödemeyecektir.
 Vodafone TV servisi kapsamında, ABONE’nin GSM numarası ve elektronik posta adresi,
VODAFONE tarafından ve/veya yetkilendirdiği üçüncü parti firma tarafından saklanır.
 ABONE Vodafone TV servisini Türkiye sınırları dışında kulllanamaz.
 ABONE, işbu Kullanım Koşulları Kurallarının uygulanmasında ve söz konusu servis
sırasında doğabilecek herhangi bir ihtilafın varlığı halinde Türk Hukuku uygulanacağını ve
İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul eder.
 Vodafone TV servisinin verilebilmesi için ABONE’nin kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç
duyulmakta olup, ABONE’nin GSM bilgisi, ziyaret ettiği URL, izlediği içerik bilgileri, IP'si,
gidilmek istenen IP bilgisi ve kullanım gün-saat bilgisi verileri VODAFONE tarafından
işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesine ve Aydınlatma Yükümlülüğüne ilişkin detaylı
bilgiye
VODAFONE'un
Gizlilik
Politikasına
http://www.vodafone.com.tr/VodafoneHakkinda/gizlilik_politikasi.php linkinden ulaşılabilir.
 Vodafone TV servisi içerisinde VODAFONE tarafından internet üzerinden yapılan
bildirimlerin bağlantı bedeli yansır.
 ABONE, işbu Kullanım Koşullarını onaylamakla; yukarıda belirtilen tüm hususları okuyarak
aynen kabul etmiş olduğunu, bu taahhütlere aykırı tutum ve hareketleri nedeniyle
VODAFONE’nun diğer aboneler, 3. kişiler veya yetkili merciler nezdinde karşılaşılabileceği
her türlü dava, tazminat ve sair tüm taleplerin doğrudan muhatabı olduğunu ve
VODAFONE’un bu hususta herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve
taahhüt etmiştir.

