AKIL KÜPÜ YENİ ABONE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından sunulan Akıl Küpü Yeni Abone
Kampanyası’ndan (“Kampanya”)
Geçerli Olduğu Tarife
Beyaz Akıl Küpü
Turuncu Akıl Küpü
Kırmızı Akıl Küpü
Mavi Akıl Küpü
Duran Beyaz Akıl Küpü
Duran Turuncu Akıl Küpü
Duran Kırmızı Akıl Küpü
Duran Mavi Akıl Küpü

Akıl Küpü
İndirim
Kampanyası
Paket 1
Paket 2
Paket 3
Paket 4
Paket 5
Paket 6
Paket 7
Paket 8

Seçim

dahil olarak yararlanmak istemem sebebiyle ................ ... numaralı hattım için ...../...../........ tarihli
imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile işbu ..... (.....) sayfadan ibaret olan
Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri ve bilgileri inceleyerek kendi koşullarıma
uygun bularak imzaladım. İşbu Akıl Küpü Yeni Abone Kampanyası Taahhütnamesi
(“Taahhütname”) ile;
1. İşbu Taahhütname uyarınca taahhüt süresinin İlk Dönem ve İkinci Dönem olmak üzere 12’şer
aylık iki adet dönemden oluştuğunu, yukarıda belirtilen numaralı hattımı 2’nci maddede
Taahhüt Başlangıç Tarihi belirtilmiş olmadığı takdirde Taahhütname süresi boyunca
taahhüt başlangıcında seçtiğim Akıl Küpü tarifesine tabi olarak kullanacağımı ve taahhüt süresi
boyunca bunlardan başka bir tarifeye geçiş yapmayacağımı, faturalarımı düzenli olarak
ödeyeceğimi,
2. Taahhüt Başlangıç Tarihi: ..../...../...................
3. İşbu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibarıyla Kampanya’ya katıldığım hattım için
sadece taahhüt süresi boyunca tabi olduğum tarifenin paket ücreti üzerinden KDV, ÖİV
dahil aylık Beyaz Akıl Küpü ve Duran Beyaz Akıl Küpü Tarifesi için 6 TL, Turuncu Akıl Küpü
ve Duran Turuncu Akıl Küpü Tarifesi için 10 TL, Kırmızı Akıl Küpü ve Duran Kırmızı Akıl
Küpü Tarifesi için 10 TL, Mavi Akıl Küpü ve Duran Mavi Akıl Küpü Tarifesi için 10 TL indirim
hakkına sahip olacağımı ancak taahhüt süresinin bitimi veya herhangi bir sebeple
Kampanya kapsamı dışına çıkmam ile bu hakkın ortadan kalkacağını bildiğimi,
4. Kampanya’ya tabi hattım ile, Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle, Taahhütname
süresince (on iki ay) Vodafone tarafından internet sitesi vb. yollarla aksi belirtilmedikçe başka bir
Vodafone kampanyasına katılamayacağımı,
5. İmzaladığım ......./......./........ tarihli Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerinin
aynen geçerli olduğunu ve Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda Vodafone Tip
Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
6. Vodafone’un işbu Kampanya koşullarında ve/veya kampanyaya konu tarifelerde,
ücretlendirmelerinde usulüne uygun olarak değişiklik yapma hakkı olduğunu,
7. İşbu Taahhütname’nin ilk 12 aylık taahhüt süresi (İlk Dönem) sonunda kampanyadan ceza
bedeli ödemeksizin cayma hakkına sahip olduğumu ancak işbu hakkımı 12. fatura
döneminin son gününe kadar kullanmadığım takdirde kampanya şartlarının aynı şekilde
devam edeceğini, (i) Taahhütname’nin İlk Dönem’i içinde 8inci Maddede sayılmış nedenlerle
Taahhütname’nin sona ermesi halinde cayma bedelinin ilk 12 aylık dönem için tarafıma
sağlanan fayda ve ödemeyi taahhüt ettiğim tutar esas alınarak hesaplanacağını ve faturama
yansıtılacağını, (ii) Taahhütname’nin İkinci Dönem’i içinde (12. Fatura döneminden sonraki
dönemlerde) 8inci Maddede sayılmış nedenlerle Taahhütname’nin sona ermesi halinde
cayma bedelinin ikinci 12 aylık dönem için (13’üncü aydan itibaren) tarafıma sağlanan fayda
ve ödemeyi taahhüt ettiğim tutar esas alınarak hesaplanacağını ve faturama yansıtılacağını
bildiğimi,
8. İşbu Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi
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ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki
yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya
hattımın iptal edilmesi, dondurulması ve/veya hattımı iptal etmem, dondurmam, devretmem,
ön ödemeli hatta çevirmem ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre
geçmem, bu taahhütnameye tabi hattımı kampanya ile uyumlu ve kampanyaya giriş
yaptığım tarifeler dışında herhangi bir tarifeye geçirmem veya kampanyadan çıkmam
halinde, hiçbir zaman, fesih ya da sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar
olan dönem için tarafımca işbu Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş
olması nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutarı aşmaması koşuluyla cezai şart olarak,
işbu aykırılık tarihine kadar, Kampanya’da kaldığım 7’inci Madde uyarınca sayısı
belirlenecek her ay için Beyaz Akıl Küpü ve Duran Beyaz Akıl Küpü Tarifesi için numara
taşıma veya yeni hat tesisi ile katıldıysam 11 TL veya faturasız tarifelerden tarife değişikliği
ile katıldıysam 6TL, Turuncu Akıl Küpü ve Duran Turuncu Akıl Küpü Tarifesi için 15 TL,
Kırmızı Akıl Küpü ve Duran Kırmızı Akıl Küpü Tarifesi için 10 TL, Mavi Akıl Küpü ve Duran
Mavi Akıl Küpü Tarifesi için 10 TL olmak üzere hesaplanacak olan toplam tutarın Vodafone
tarafından tarafıma gönderilecek ilk faturaya ceza bedeli olarak yansıtılacağını ve işbu tutarı
aynen ödeyeceğimi,
9. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süreyle 2 dönem
geçerli olacağını, aşağıdaki adresimin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini bildirmediğim
takdirde bu adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafıma yapılmış sayılacağını, aşağıda verdiğim
Abone Tebligat Adresi ile Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura adresimin
aynı olduğunu, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
GSM No

:

Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza

:
:
:
:
:

□□□ □□□ □□ □□

Faturalarımın aşağıda belirttiğim e-posta adresime gönderilmesini talep ediyorum.
..........................................@.................................................
Faturalarımın posta yolu ile değil, SMS yolu ile mobil cep telefonuma gönderilmesini talep
ediyorum.
Abone Adı Soyadı:

Abone İmza:

Vodafone grup şirketleri ile iş ortakları tarafından; tüm kullanım(ses,sms,data), yer ve cihaz
bilgilerim kullanılarak bana özel olarak tasarlanacak kampanya ve her nevi katma değerli
hizmetlerden aboneliğim süresince faydalanmayı kabul ediyor ve bu Onayımı her zaman 4000’e
İPTAL yazarak gönderip iptal edebileceğimi ve ONAY yazarak tekrar aktif hale getirebileceğimi
biliyorum.
Abone Adı Soyadı:

Abone İmza:
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Markaların tüm kullanım(ses,sms,data), yer ve cihaz bilgilerim kullanılarak bana özel
tasarlayacakları kampanya ve katma değerli hizmetler hakkında aboneliğim süresince
bilgilendirilmeyi kabul ediyor ve bu Onayımı her zaman 4004’ye İPTAL yazarak gönderip, iptal
edebileceğimi ve ONAY yazarak tekrar aktif hale getirebileceğimi biliyorum.
Abone Adı Soyadı:

Abone İmza:

EK-1
Kampanya Bilgileri:
Aylık Ek Ücret
Tarife Üzerinden Verilecek Aylık İndirim
Tutarı

Tarife İle Verilecek Ek Fayda

Beyaz Akıl Küpü (6 TL)
Turuncu Akıl Küpü (10 TL)
Kırmızı Akıl Küpü (10 TL)
Mavi Akıl Küpü (10 TL)
Duran Beyaz Akıl Küpü (6 TL)
Duran Turuncu Akıl Küpü (10 TL)
Duran Kırmızı Akıl Küpü (10 TL)
Duran Mavi Akıl Küpü (10 TL)
Turuncu Akıl Küpü ve Duran Turuncu
Akıl Küpü Tarifesi için taahhüt süresi
boyunca her ay her yöne 500 dakika
Beyaz Akıl Küpü ve Duran Beyaz Akıl
Küpü Tarifesi için taahhüt süresi
boyunca her ay yurtiçi 250 MB
İlk Dönem 12 ay + İkinci Dönem 12 ay

Kampanya Taahhüt Süresi
*Fiyatlara KDV (%18), ÖİV (%25) dahildir.

• Kampanya kapsamında: Beyaz Akıl Küpü, Duran Beyaz Akıl Küpü, Turuncu Akıl Küpü, Duran
Turuncu Akıl Küpü, Kırmızı Akıl Küpü, Duran Kırmızı Akıl Küpü, Mavi Akıl Küpü ve Duran Mavi Akıl
Küpü Tarifesi'ndeki aboneler, 12 ay taahhüt vermeleri karşılığında, tarife ücreti üzerinden iki adet
12 aylık dönem boyunca Beyaz Akıl Küpü ve Duran Beyaz Akıl Küpü Tarifesi için 6 TL, Turuncu
Akıl Küpü ve Duran Turuncu Akıl Küpü Tarifesi için 10 TL, Kırmızı Akıl Küpü ve Duran Kırmızı Akıl
Küpü Tarifesi için 10 TL, Mavi Akıl Küpü ve Duran Mavi Akıl Küpü Tarifesi için 10 TL indirim alırlar.
• Turuncu Akıl Küpü ve Duran Turuncu Akıl Küpü Tarifesi'nde 03.08.2015 tarihinden itibaren
kampanyaya katılan abonelere 10 TL indirim ve ek her yöne 500 dakika kullanım hakkı
verilmektedir. Verilen ek 500 dakika kullanım hakkı devretmez. Kullanım sırası tarifedeki haklara
göre önceliklidir. Ek 500 dakika şebeke içi faturasızdan faturalıya geçen müşterilerimiz için geçerli
değildir. Turuncu Akıl Küpü Tarifesine şebeke içi faturasız tarifelerden gelen aboneler bu
kampanyadan faydalanamaz.
• Beyaz Akıl Küpü ve Duran Beyaz Akıl Küpü Tarifesi'nde 03.08.2015 tarihinden itibaren
kampanyaya katılan abonelere 6 TL indirim ve ek yurtiçi 250 MB kullanım hakkı verilmektedir.
Verilen ek 250 MB kullanım hakkı devretmez. Kullanım sırası tarifedeki haklara göre önceliklidir.
Ek 250 MB şebeke içi faturasızdan faturalıya geçen müşterilerimize verilmeyecektir.
• Kampanyalar bireysel müşterilerimiz için geçerlidir. Kampanyadan yararlanabilmek için
abonelerin son 30 gün içinde numara taşıma, yeni hat tesisi veya faturasızdan faturalıya geçiş
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işlemi yapmış olması gerekmektedir. Faturasızdan faturalıya geçiş işlemi yaparak kampanyadan
yararlanacak abonelerimizin en az 90 gün Vodafone'un faturasız tarifelerinden yararlanmış olması
gerekmektedir. Faturasızdan faturalıya geçiş işlemi yapan aboneler Turuncu Akıl Küpü ve Duran
Turuncu Akıl Küpü, Kırmızı Akıl Küpü ve Duran Kırmızı Akıl Küpü Tarifelerine bu kampanya ile
katılamazlar.
• Bireysel faturalı müşterilerden kampanya taahhüdü olan ve 8 aydan daha az süredir ya da 20
aydan daha uzun ve 54 aydan daha kısa süredir Vodafone müşterisi olanlar; taahhüdü olan son
bir ay süresinde dışarı araması 23 dakikanın altında olan; taahhüdü olan ve son bir ay sürecince
dış aramalarının tüm aramalara oranı 0,41’den büyük olanlar; taahhüdü olan ve son 3 ay ortalama
fatura tutarı 26-53 TL arasında olanlar; taahhüdü olan son bir ay süresince 27-30 gün arasında
konusma yapanlar; taahhüdü olmayan ve bir ay süresinde toplam 18 kezin üzerinde diğer
operatorler yönüne arama yapmış ya da çağrı almış olanlar; taahhüdü olmayan ve kontratı 2 ay
önce bitmiş olanlar; taahhüdü olmayan ve bir ay süresince 8 dakika üzerinden dışarıya konuşma
yapmış olanlar, müşteri grupları kampanyadan Mavi Akıl Küpü tarifesine geçerek kampanya
süresi boyunca müşteri hizmetleri kanalından faydalanabilir. Aktif taahhütlü kampanyada olan
müşteriler, bu kampanyaya ancak mevcut taahhüt kampanyalarından çıkarak katılabilirler.
• Kampanya 12 aylık "iki dönem"den oluşur. İlk 12 Aylık dönem, "Birinci Dönem", ikinci 12 aylık
dönem ise "İkinci Dönem" olarak anılacaktır. İlk dönemin son fatura döneminde kampanyadan
cayma bedeli ödenmeksizin çıkış yapılabilir. Abone ilk dönemin son fatura döneminin son gününe
dek kampanyayı sonlandıracak herhangi bir işlem (kampanyadan çıkış, numara taşıma, tarife
değişikliği, faturasıza geçme, herhangi bir sebeple dondurma, herhangi bir sebeple hat iptali)
yapmadığı takdirde ikinci dönem başlar. İkinci dönem yalnızca ilk dönem yukarıda açıklanan haller
ile sonlanmaz ise devreye girer.
İkinci dönem kampanya abone alımına kapansa da ilk dönemi tamamlayıp kampanyası
sonlanmayan aboneler için devreye girer.
• Kampanyada cayma bedeli her dönem için aşağıda ifade edildiği şekilde hesaplanır. İlk dönem
için sağlanan fayda ve ödenmesi taahhüt edilen tutar 12 aylık süreç esas alınarak, ikinci dönem
için ise 12. fatura döneminden sonraki dönemlere bakılarak aboneye sağlanan fayda ve ödemesi
taahhüt edilen tutar esas alınarak hesaplanır.
• Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kampanyadan çıktıklarında, tarifelerini
kampanyaya başladıkları tarife haricinde başka bir tarifeye değiştirdiklerinde, devrettiklerinde,
dondurduklarında, ön ödemeliye geçiş yaptıklarında, numaralarını başka operatörlere
taşıdıklarında, hatlarının herhangi bir sebeple iptal edildiğinde kampanyadan yararlanma haklarını
kaybedeceklerdir. Bu durumlarda abonenin bir sonraki faturasına taahhüt cayma bedeli
yansıtılacaktır.
• Cayma bedeli kampanya içinde kalınan her ay için yapılmış olan kampanya indirimlerinin
toplamıdır. İndirim aylık Beyaz Akıl Küpü ve Duran Beyaz Akıl Küpü Tarifesi için numara taşıma
veya yeni hat tesisi ile katıldıysa 11 TL veya faturasız tarifelerden tarife değişikliği ile katıldıysa
6TL, Turuncu Akıl Küpü ve Duran Turuncu Akıl Küpü Tarifesi için 15 TL, Kırmızı Akıl Küpü ve
Duran Kırmızı Akıl Küpü Tarifesi için 10 TL, Mavi Akıl Küpü ve Duran Mavi Akıl Küpü Tarifesi için
10 TLdir. Bu tutar, kampanyanın son ayına kadar kalınması durumunda ödenecek toplam tutar ile
karşılaştırılır ve düşük olan tutar aboneye cayma bedeli olarak yansıtılr.
• Kampanya kapsamında aboneler kampanyalarının herhangi bir anında Beyaz Akıl Küpü
Tarifesi'nden Duran Beyaz Akıl Küpü Tarifesi'ne, Turuncu Akıl Küpü Tarifesi’nden Duran Turuncu
Akıl Küpü Tarifesi’ne, Kırmızı Akıl Küpü Tarifesi’nden Duran Kırmızı Akıl Küpü Tarifesi’ne, Mavi
Akıl Küpü Tarifesi’nden Duran Mavi Akıl Küpü Tarifesi’ne ya da tam tersi şekilde tarife
değişitrebilirler. Bu durumda abonelerin kampanyası kaldığı yerden devam eder ve herhangi bir
cezai bedel onlara uygulanmaz. Kampanya sonlandığında kampanyalı durumdaki son tarifeleri
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üzerinden ücretlendirilmeye devam ederler. tarife değişikliğini anlık veya bir sonraki fatura
döneminde başlayacak şekilde yapabilirler. Anlık tarife değişikliklerinde çıkış yaptıklatrı tarifenin
aylık ücretinin tamamını öderler. Giriş yaptıkları tarife ise gün sayısına göre orantılanır.
• Tarife değişikliklerinde eski tarifede bulunan özellik devre dışı kalırken yeni tarifenin özellikleri
devreye girer. Beyaz Akıl Küpünden Duran Beyaz Akıl Küpüne geçiş yapan abonelerin var ise bir
sonraki aya devretmiş olan hakları silinir ve durma özelliği devreye girer. Tam tersi geçişte ise
abonenin durma özelliği devre dışı kalır ve devretme özelliği aktive edilir. Durma ve devretme
özellikleri tarife bağımlı olduğundan iptal edilemezler. Maddede anlatılan durum Beyaz Akıl Küpü
ile Duran Beyaz Akıl Küpü, Turuncu Akıl Küpü ile Duran Turuncu Akıl Küpü, Kırmızı Akıl Küpü ile
Duran Kırmızı Akıl Küpü, Mavi Akıl Küpü ile Duran Mavi Akıl Küpü Tarifeleri arasında geçerlidir.
• Bir müşteri maksimum 10 hattı ile kampanyadan yararlanabilir.
• Kampanya çıkışları anlık olur ve çıkış yapılan fatura döneminde verilen indirim dışındaki faydalar
çıkış işleminden sonraki ilk fatura dönemine kadar sürer. İndirim ise kampanyadaki ilk dönemin 12.
ayı haricinde kampanya sonlandığı durumda o fatura dönemi için silinir.
• Ay ile kastedilen fatura dönemidir.
• Bu kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte
kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkması
gerekmektedir.
• Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
• Kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin Vodafone'un Kurumsal Güvenlik birimi tarafından
belirlenen kara / gri listede, kredi kartı kara listede, cep aran kara listede yer almaması
gerekmektedir. İkinci dönemin başında bu kontrollere tekrar bakılmaz.
• Kampanya dahilinde abonelerin sunulan hakların 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına
izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına
izin verilmez.
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