Vodafone Alt Bayi İndirim Kampanyası 2 Taahhütnamesi

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından sunulan Alt Bayi İndirim Kampanyası
2’den (“Kampanya”)
İnternetli Esnaf Large tarifesine
dahil olarak yararlanmak istememiz sebebiyle EK-3’de belirtilen hatlarımız için ......./......./........ tarihli
imzaladığımız Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile işbu ..... (.....) sayfadan ibaret olan Taahhütname’nin
ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri ve bilgileri inceleyerek kendi koşullarımıza uygun bularak imzaladık.
İşbu Taahhütname (“Taahhütname”) ile;
1. EK-2’te belirtilen Faturalı hatlarımıza karşılık gelen yine EK-2’de belirtilen ilgili Tarife(ler)i kendi
seçimimiz doğrultusunda belirlediğimizi ve EK-2’de belirtilen hatlarımızı işbu Taahhütname’yi
imzaladığımız tarih itibarıyla en az taahhüt süresi (on iki fatura dönemi) boyunca kullanacağımızı,
2. İşbu Taahhütname’yi imzaladığımız tarih itibarıyla Kampanya’ya katıldığımız hatlarımız için
taahhüt süresi boyunca tabi olduğumuz Tarife(ler)i 12 ay taahhüt vermek karşılığında sadece
taahhüt süresi boyunca EK-1’de belirtilen %50 indirim hakkına sahip olacağımızı ancak taahhüt
süresinin bitimi veya herhangi bir sebeple Kampanya kapsamı dışına çıkmamız ile bu hakkın
ortadan kalkacağını bildiğimizi
3. Kampanya’ya tabi hatlarımız ile, Taahhütname’yi imzaladığımız tarih itibarıyla, Taahhütname süresince
(on iki fatura dönemi) Vodafone tarafından internet sitesi vb. yollarla aksi belirtilmedikçe başka bir Vodafone
kampanyasına katılamayacağımızı,
4. İmzaladığımız ......./......./........ tarihli Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerinin
aynen geçerli olduğunu ve Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda Vodafone Tip Abonelik
Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
5. Taahhütname kapsamında EK-2’de yer alan Faturalı hatlarımıza karşılık gelen yine EK-2’de belirtilen
ilgili Tarife(ler)e tabi olarak kullanacağımızı,
6. Vodafone’un işbu Kampanya koşullarında ve/veya Kampanyaya konu Tarife(ler)de,
ücretlendirmelerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun
olarak değişiklik yapma hakkı olduğunu,
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7. İşbu Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile tesis
edilen aboneliğimizin tarafımızdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki yükümlülüklerimizi
yerine getirmememiz nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya hatlarımızın iptal
edilmesi, dondurulması ve/veya hatlarımızı iptal etmemiz, dondurmamız, devretmemiz, ön ödemeli
hatlara çevirmemiz ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmemiz, bu
taahhütnameye tabi EK-2’de belirtilen Faturalı hatlarımıza karşılık gelen yine EK-2’de belirtilen ilgili
Tarife(ler)den başka Tarife(ler/y)e geçirmemiz veya Kampanyadan çıkmamız halinde, hiçbir zaman,
fesih ya da sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımızca
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 her ay için Taahhütnameye aykırılık gerçekleştirdiğim hat başına tarifeye göre
İnternetli Esnaf Large tarifesine 39,5 TL
olmak üzere hesaplanacak olan toplam tutarın Vodafone tarafından tarafımıza gönderilecek ilk
faturaya ceza bedeli olarak yansıtılacağını ve işbu tutarı aynen ödeyeceğimizi
8. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) fatura dönemi süreyle
geçerli olacağını, aşağıdaki adresimizin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini bildirmediğimiz
takdirde bu adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafımıza yapılmış sayılacağını, aşağıda verdiğimiz Abone
Tebligat Adresi ile Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura adresimizin aynı olduğunu,
gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
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EK-1
Kampanya Bilgileri:



Vodafone Alt Bayi İndirim Kampanyası - 2 kapsamında aşağıda belirtilen İnternetli Esnaf Large tarifesini kullanan
Vodafone alt bayi çalışanı aboneler, kendilerine iletilecek kampanya giriş kodunu kullanarak, 12 fatura dönemi
taahhüt vermeleri karşılığında aşağıda belirtilen tarife için 12 fatura dönemi boyunca yüzde 50% indirim ile aylık
39,5 Tl sabit ücret üzerinden faturalandırılacaklardır.
o İnternetli Esnaf Large : 3000 dakika yurtiçi her yöne, 3000 SMS yurtiçi her yöne ve 3GB













Abonenin bu kampanyadan faydalanabilmesi için hizmet başlangıç tarihinden itibaren 12 fatura dönemi süre ile
hizmet sözleşmesine konu olan tarifeyi kullanacağını taahhüt etmesi gerekmektedir.
Vodafone Alt Bayi İndirim Kampanyası başka bir aboneye devredilemez. İndirim 12 fatura dönemi boyunca
uygulanır, 13. dönem standart ücretlendirme geçerlidir.
Kampanya kapsamındaki tarifenin toplam tutarı üzerinden %50 indirim uygulanır. Tarife paketinin sabit ücreti
kapsamı dışındaki kullanımlar, tarifenin kendi standart fiyatları üzerinden ücretlendirilir.
Abone taahhüt verdiği 12 aydan önce; hattını iptal ettirir, kapatır, devreder, diğer operatöre taşır, faturasız bir
tarifeye geçer, kampanya kapsamında izin verilen tarife değişiklikleri dışında başka bir tarifeye geçerse
kampanyadan çıkmış sayılacaktır. Abone taahhüt verdiği 12 aydan önce; Vodafone ile imzaladığı
taahhütnamedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle aboneliği Vodafone tarafından
feshedildiğinde veya hattı dondurulduğunda, kısıtlandığında da, kampanyadan çıkmış sayılacaktır. Bu
durumlarda abone kampanyada kalınan her fatura dönemi için aylık 39,5 Tl cayma bedeli yansıyacaktır.
Aynı kurumsal müşteri numarasına bağlı en fazla 2 adet GSM kampanyadan faydalanabilir.
Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Bir GSM numarası sadece 1 kere kampanyadan yararlanabilir.
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.
Bu kampanya’larında bulunan aboneler tarifelerine ek internet paketi alamazlar. Kampanya giriş öncesinde
hatlarında internet paketi tanımlı ise, paketlerini iptal ettirdikten sonra kampanyaya giriş yapmalılar.
Kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin Vodafone'un Kurumsal Güvenlik Birimi tarafından belirlenen kara
/ gri listede, kredi kartı kara listede, ceparan kara listede yer almaması ve MERNIS sorgusunun başarılı
yapılabiliyor olması ve hatların aktif statüde olması gerekmektedir.
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Bu kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla birlikte kullanılamaz. Taahhütlü diğer
kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkması gerekmektedir.
Kampanya çıkışları anlık olur ve çıkış yapılan fatura döneminde verilen fayda çıkış işleminden sonraki ilk fatura
dönemine kadar sürer.
Vodafone kampanyayı istediği tarihte sona erdirme hakkını saklı tutar.
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EK-2 Kampanyadan Yararlanacak Olan GSM Hatları Listesi
Hat Sayısı:...................................
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