VODAFONE NET ESNAFA İŞ’TE TELEFONSUZ İNTERNET
24 AY TAAHHÜTLÜ KAMPANYA ABONELİK BAŞVURU FORMU
ABONE BİLGİLERİ
Kurum Adı:
Vergi Dairesi:
Vergi No:
Adı Soyadı:
GSM No:
T.C. Kimlik No:
E-Posta:
Doğum Yeri/Yılı:
TELEFON NUMARALARI ve HİZMETİN VERİLECEĞİ ADRES (Talebe Bağlı CTA: Cihaz Teslimat Adresi)
İnternet Bağlanacak ve Hizmetten Faydalanacak Telefon Numarası :
Hizmetten Faydalanacak Telefon Numaraları .............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:
Semt:

İlçe:

CTA:
Semt:
İlçe:
SEÇİLEN KAMPANYA / EK HİZMETLER / ÜRÜNLER
Seçilen Kampanya:

İl:

Posta Kodu:

İl:

Posta Kodu:

İNTERNET PAKETLERİ
İnternet Paketleri Hız / Kota
Kampanyalı Ücret İndirim Bedeli 12 Ay İndirim Toplamı
Telefonsuz Limitsiz 16 Mbps'e kadar-Limitsiz-(60GB AKN)
49,9 TL
35,1 TL
842,4 TL
DİĞER ÜCRETLER
Yalın ADSL ücreti : 10TL/Ay ( Taahhüt bitiminde 14 TL olacaktır.) Kablosuz Modem Peşin: ADSL: 96 TL ;
Kablosuz Modem Taksitli: ADSL: 4TL*24 Ay;,(Modemin Vodafone Net’ten alınması durumunda modem kurulumu hediyedir.) Statik IP 2.78 TL/Ay
24 TL olan internet aktivasyon hizmeti, 5 TL olan Yalın İnternet Başvuru Bedeli hediyedir. Güvenli İnternet Hizmeti : Çocuk Profili veya Aile Profili seçilebilir. Aile Profili
kapsamı altında Oyun Siteleri, Sohbet Siteleri, Sosyal Medya Siteleri engellenebilir (Girmek istemedikleriniz seçilmelidir)
KAMPANYA ESASLARI
Kampanya 31.12.2015tarihine kadar geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.Kampanya şartları 24 Aylık abonelik taahhüdü verilmesi durumunda geçerlidir.Kampanyadan bireysel ve kurumsal aboneler
faydalanabilir.Mevcutta başka bir kampanyaya dahil olan aboneler ancak mevcut kampanya koşullarında yer alan usullere uygun olarak kampanya aboneliklerini sona erdirerek bu kampanyadan
faydalanabileceklerdir.Abonelerin taahhüt süresi dolmadan başka kampanyaya geçiş yapabilmesi, ancak bu kampanyadaki aboneliklerini kampanya koşullarında belirtilen usulle sona erdirerek mümkün olabilecektir. Esnafa
İş’te Telefonsuz İnternet kampanyası kapsamında yalnızca NDSL hizmeti sunulacaktır. Kampanya kapsamında sunulan 1 ay ya da 3 ay ücretsiz Telefonsuz İnternet hizmetinden faydalanılabilmesi için Abone’nin aktiflenen GSM
numarasına gönderilen 6haneli şifrenin Call Center, Vodafone Shop üzerinden girilmesi gerekmektedir.Esnafa İş’te Telefonsuz İnternet 24 Ay Taahhütlü Kampanya kapsamında internet hizmeti ücreti taahhüt süresi boyunca
seçilen paketteki standart ücret üzerindenindirimli olarak faturalandırılır. Esnafa İş’te Telefonsuz İnternet 24 Ay Taahhütlü Kampanya kapsamında vergiler dahil 24TL’lik aktivasyon ücreti alınmamaktadır. Esnafa İş’te Telefonsuz
İnternet 24 Ay Taahhütlü Kampanya kapsamında Abonenin Vodafone Net'ten modem talep etmesi halinde ADSL modem bedeli 96 TL olup 24 ay boyunca 4TL taksitle aboneden tahsil edilecek veya abonenin tercihine göre ilk
hizmet faturasında peşin olarak ücretlendirilecektir. Esnafa İş’te Telefonsuz İnternet 24 Ay Taahhütlü Kampanya kapsamında abonenin Vodafone Net'ten modem alması halinde, abonenin kullanımından kaynaklanan arızalar
hariç olmak üzere, cihazda meydana gelen arızalar garanti kapsamına dahil olup, arızalı cihaza ilişkin değişim işlemleri Vodafone Net tarafından abonenin talebi üzerine gerçekleştirilecektir.Kampanya kapsamında abone modemi
Vodafone Net’ten alıyorsa, modem kurulumu ücretsizdir.Sunulan hız seçeneğinde abonenin alacağı hız garanti edilmemekte olup, abonenin telefon hattının uygunluğuna, santrale olan mesafesine ve santralin teknik özelliklerine
bağlı olarak paketiçinde tanımlı, alabileceği en yüksek hızda hizmet verilecektir.Abonenin ay içerisindeki veri kullanımı (download), seçilmiş olan paketin adil kullanım noktasını (AKN)aştığında internet kullanım hızı 3 Mbps olacak
şekilde düşürülecektir. Dönem sonunda tekrar Abonenin seçmiş olduğu hızda hizmet verilmeye devam edilecektir. Limitsiz pakette adil kullanım noktası 60 GB olarak tanımlanacaktır.Geçiçi olarakinternet erişimineihtiyaç
duymayan Aboneler,yılda en fazla 2kez vetoplamda 90 (doksan) günü aşmayacak şekilde ADSL hattını dondurabilir. Hat dondurma işlemi 29 TL olarak faturalandırılır. Hat dondurma süresiiçinde olan kullanıcılar için aylık
ADSLerişim ücreti alınmayacaktır. ADSL erişim ücreti dışında kalan; kullanılan katma değerli hizmet ücretleri, taksit, kota aşım ücretleri, hat dondurmadan dolayı yansıtılması gereken iadeler, geçen aydan devir eden ücretler var ise
faturalanacaktır.Aboneliğin taahhüt süresi dolmadaniptal ettirilmesi durumunda abonelikiptaline kadar geçen süre boyunca yapılan indirimler, alınmayan aktivasyon ücreti , verilmiş ise modem kapsamında yapılanindirimler ,
ödenmemiş taksit bedelleri veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı aboneye Vodafone Net tarafından faturalandırılır. Şu kadar ki; bu tutar hiçbir zaman,iptal ettirilme tarihinden taahhüt süresi sonuna
kadar olan dönem için seçilen paket kapsamında Abone tarafından ödenmesi gereken toplam tutarı aşmayacaktır.Taahhüt süresi sona erdikten sonra abonenin Telefonsuz İnternet (NDSL) hizmeti almaya devam etmek
istemesi halinde söz konusu hizmet aboneye www.vodafone.net.tr internet sitesinde yer alanilgili paketteki standart Telefonsuz İnternet (NDSL) Tarife Aylık Ücretlerinden faturalandırılacaktır Abonelik Sözleşmesinden doğan
damga vergisi Abone’nin sorumluluğundadır. Vodafone Net modemin markasını ve internet hizmeti liste fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.Statik IPücreti isteğe bağlı olup vergiler dahil aylık 2,78 TL’dir.Abone, Esnafa İş’te
Telefonsuz İnternet 24 Ay Taahhütlü Kampanya koşullarını imzalayarak, kampanyaya katılmayı kabul ve taahhüt eder.

ABONE
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
İİK V.20140905

Kaşe/ İmza:

Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş.

