VODAFONE DSLMAX İŞYERİ KAMPANYASI
Genel Esaslar
Kampanya 01.04..2021tarihine kadar geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.
Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
Kampanya şartları24Aylık abonelik taahhüdü verilmesi durumunda geçerlidir.
Kampanyakapsamında faturalandırma elektronik imzalı e-fatura üzerinden yapılacaktır.Bu kampanyaya gelen abonelerposta fatura alamayacak
olup, Abone işbukampanya süresiboyunca faturalarını elektronik imzalı e-fatura olarak istediğinikabulve beyan eder. Elektronikimzalı e-fatura
kampanya girişinde ve taahhütnamede Abonenin beyan ettiği e-posta adresine gönderilecektir. Abonenin beyan ettiğie-posta adresibilgisinin doğruluğu
abonenin sorumluluğundadır. Abonekampanya süresince elektronik imzalı e-fatura almak istemez ise,bu talebiniherzaman Vodafone Net’ebildirebilir.
Bu haldefatura abonelere posta ile gönderilecektir.
Kampanyadan bireyselvekurumsalabonelerfaydalanabilir.
Mevcutta başkabirkampanyaya dahilolan abonelerancak mevcutkampanya koşullarında yeralan usullereuygun olarak kampanya aboneliklerini
sona erdirerek bu kampanyadan faydalanabileceklerdir.
Abonelerin taahhütsüresidolmadan başkakampanyaya geçiş yapabilmesi, ancakbu kampanyadakiaboneliklerinikampanyakoşullarında belirtilen
usulle sona erdirerek mümkün olabilecektir.
DSLMAX İşyeri Kampanyası kapsamında internet hizmeti ücretitaahhüt süresi boyunca seçilen paketteki standart ücret üzerinden indirimli olarak
faturalandırılır.
DSLMAX İşyeri Kampanyası kapsamında vergilerdahil 24TL’lik aktivasyon ücreti alınmamaktadır.
DSLMAX İşyeri Kampanyasıkapsamında Abonenin Vodafone Net'ten modem alması halinde, Aboneninkullanımından kaynaklanan arızalar hariç
olmak üzere, cihazda meydana gelen arızalar garantikapsamına dahilolup, arızalı cihazailişkin değişim işlemleri Vodafone Nettarafından Abonenin
talebi üzerine gerçekleştirilecek olup, arızalı cihazların değişim sürecine ilişkinbilgiye www.vodafone.net.tr internet sitesinden ve 0850 542 0 542’den
ulaşılabilecektir..
 Taahhütname konusu ürün,Taahhütname tarihindenitibaren en geç 30 gün içinde teslim edilecektir. Ürününün Aboneler’e teslim edilmesi anına
kadar tüm sorumluluk Vodafone Net’e aittir.
Ürünün Abone’yetesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerineilişkin
taahhütnamelerile Cayma hakkı süresi sona ermeden önce Abone’nin onayı alınarak ifasına başlanan hizmetlereilişkin taahhütnameler söz konusu ise,
cayma hakkı bulunmamaktadır.
 Ürünle ilgili oluşabilecek şikayetlerde; ürünlebirlikte Vodafone Net’in Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen adresine ve Vodafone Net’in Büyükdere
Caddesi No: 251, Maslak, Sarıyer/İstanbul’da bulunan adresinebaşvurulabilir.
Abone Vodafone Net’ten modem almıyorsa, yüksek hızlarda bağlantı kurabilmesiiçin sahip olduğu modemin VDSL ve Fiberteknolojisini destekliyor
olması gerekmektedir.
Kampanya kapsamında Abone modemi Vodafone Net’ten alıyorsa, modem kurulumuücretsizdir.
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12 Mbps’ekadar, 20Mbps’ekadarhız seçeneklerindeAbonenin alacağıhız garantiedilmemekteolup,Abonenin telefon hattının uygunluğuna,
santraleolan mesafesine ve santralin teknik özelliklerinebağlıolarak paketiçinde tanımlı, alabileceğien yüksek hızda hizmetverilecektir.
 Geçiçiolarak interneterişimine ihtiyaç duymayan Aboneler, yılda en fazla 2 kez, tek seferde90 ve toplamda 180 günekadar sabit internethatlarını
dondurabilirler. Hatdondurma işlemi29 TL olarak faturalandırılır.Hat dondurma süresi içinde olankullanıcılar için aylık ADSL/Fiber erişim ücreti
alınmayacaktır. ADSL/Fiber erişim ücretidışında kalan;kullanılan katma değerlihizmetücretleri, taksit, kota aşım ücretleri, hatdondurmadan dolayı
yansıtılmasıgereken iadeler, geçen aydan devir eden ücretlervar isefaturalanacaktır.
 Borç nedeniylekesilen internethizmetinin yeniden açılmasıdurumunda tüm vergilerdahil29,9 TL işlem ücretiyansıtılacak olup, bir takvim yılı
içerisinde ilk açma-kapamabedelialınmayacaktır. Abonenin bu Kampanya taahhütsüresi içinde yeniadrese taşınmasıve Vodafone Net tarafından
sunulan internethizmetlerinikullanmaya devam etmesidurumunda tüm vergilerdahil100TL nakilücretiyansıtılacaktır.
Abonenin internethizmetinibaşka biraboneyedevretmek istemesidurumunda 24,9 TL işlem ücretiyansıtılacaktır
Hataçma-kapama, hatdondurma, nakil,devirtalepleriiçin Aboneyeyansıtılacak ücretlerin güncellenmesidurumunda yeniücretler
www.vodafone.net.tr internetsitesindeyayınlanacaktır.
Aboneliğin taahhütsüresidolmadan iptal ettirilmesidurumunda abonelik iptalinekadargeçen süre boyunca yapılan indirimler, alınmayan aktivasyon
ücreti, verilmişisemodemkapsamında yapılan indirimler, ödenmemiş taksitbedelleriveya diğerfaydalarınbedellerinin tahsiledilmemişkısmının
toplamıAboneyeVodafoneNet tarafından faturalandırılır. Şu kadarki;bu tutarhiçbirzaman, iptal ettirilme tarihinden taahhütsüresi sonuna kadar olan
dönem için seçilen paketkapsamındaAbone tarafından ödenmesigereken toplam tutarı aşmayacaktır.
Seçilen Kampanya kapsamında Abone tarafından eskiinternet servis sağlayıcısı nezdinde aboneliğin sonlandırılması halinde mevcutta birtaahhüt söz
konusuise, taahhütün iptal edilmesi nedeni ile yansıyacaktaahhüt iptalinden doğan fatura bedelinin en fazla 120 TL’lik kısmı, Vodafone Net tarafından
kesilecek hizmet bedeli faturasına indirim olarak yansıtılacaktır. Bunun için eski internetservis sağlayıcısınezdindekitaahhüt iptalinden doğan fatura
bedelinin yeraldığı faturanın VodafoneNet’egeçiş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde 0 216 556 31 73 veya 0 216 556 31 77’e fakslanması
gerekmektedir.
Taahhüt süresi sona erdikten sonra Abonenininternet hizmeti almaya devam etmekistemesi halinde söz konusu hizmet Aboneye
www.vodafone.com.trinternet sitesinde yer alan ilgilipaketteki standartTarife Aylık Ücretlerinden faturalandırılacaktır. Taahhütnamede yer alan güncel
liste fiyatlarına telefonsuz internet bedelidahildir.
Abonelik Sözleşmesinden doğan damga vergisiAbonenin sorumluluğundadır.
Vodafone Net modemin markasınıve internet hizmetiliste fiyatlarınıdeğiştirme hakkınısaklıtutar.
 Kampanya dahilindekipaketler için adilkullanım noktasıı,kota yokturve limitsizdir
Statik IP ücreti isteğebağlı olup vergiler dahil aylık 24,90 TL’dir.
Abone, bu Kampanya kapsamındakitümpaketler içindilerse Foscam C1 HD IP Kamera (“Kamera”) alabilir. Abonenin Kampanya ile beraber Foscam
C1 HD IP Kamera talep etmesi durumunda seçtiği internet paketine ek olarak cihaz bedeli vergilerdahil 1200TL olanFoscam C1 HD IP Kamera aylık 50
TLbedelle abonedentahsil edilecek veya abonenintercihine göre ilk hizmet faturasında peşin olarak ücretlendirilecektir. Ek olarak Kameraile birlikte
sağlanan Kamera Bulut Hizmetivergilerdahil aylık 9,90 TL olarak faturalandırılacaktır.Foscam C1 HD IP Kamera ve Kamera Bulut Hizmetibütün halinde
birlikte satın alınabilecektir, birbirinden ayrı satın alınamaz. Abonenin Kampanya kapsamında Kamera hizmetinden faydalanabilmesi için Cap Aran kara
listesinde bulunmaması, Kara/Grilistesinde bulunmaması, Kredi Kartıkara listesinde bulunmaması,TC Kimlik no Mernis doğrulamasının olması,
gerekmektedir ve her Abone (yenitesis, mnp, mevcut)için cihazkampanyasına katılımda, GSM hattının ait olduğu şirketin en az 2 yıllık vergilevhasının
olması gerekmektedir. Abonenin kullanımından kaynaklanan arızalar hariç olmak üzere, cihazda meydana gelen arızalar garanti kapsamınadahil olup,
arızalıcihaza ilişkin değişimişlemleri abonenin talebi üzerine aboneile Sarente Bilgi Teknolojileri A.Ş arasında gerçekleştirilecektir, Vodafone Net’in bu
işlemler ile ilgilibir yükümlülüğü yoktur. Aboneler, arızalı cihazların değişim sürecine ilişkinbilgiye Sarente Bilgi Teknolojileri A.Ş’nin VIA Twins Plaza
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Söğütözü Mah. 2177 Sok. B10 Blok Kat:7 No:58 Çankaya/Ankara adresinden ve 0542 560 60 70 numaralı Sarente BilgiTeknolojileri A.Ş’nin çağrı
merkezinden ulaşılabilecektir. Abone’nin Kamera Hizmeti’niniptal ettirmesi durumunda kamera bedelinin ödenmemiş ve kalan aylık bedellerinin
tamamı Vodafone Nettarafından Abone’nin cayma tarihinitakip eden aydakiilk faturasına yansıtılır. Kamera kayıtları 15 gün süreyle Vodafone Net veri
merkezindekonumlandırılan altyapı üzerinde saklanacaktır. İlgilikayıtlara mobil uygulama ve web sitesi üzerinden Abone’nin kullanıcı adıve şifresi ile
erişim sağlanacak ve kayıtlar geriye dönük izlenebilecektir. Kamera Bulut Hizmetinin tanımlanması ve Hizmet’in Müşteri’ye sunulabilmesiiçin 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”)tanımlanan anlamıyla Kişisel Verileri deiçeren Müşteribilgilerinin(isim,soyisim,e-mail, adres bilgileri)
yine KVKK’daki anlamıyla “işlenmesi” Hizmet’inifası için zorunlu olup Vodafone Net, KişiselVerileri ve Müşteribilgilerini, ancak Hizmet’in ifası için zorunlu
olduğu ölçüde ve Hizmet’in sunulduğu süre boyunca işlemeyi ve 3. Kişilere aktarmayı (Distribütör: Sarente BilgiTeknolojileri A.Ş), Hizmet’inifasıdışında her
ne amaçla olursa olsunişlememeyi ve 3. Kişilere aktarmamayı ve her halükarda Kişisel Veriler’in ve Müşteri bilgilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin
korunmasıiçin azami düzeyde teknik veidaritedbirleri aldığını beyan ve taahhüt eder. Ayrıntılıbilgiiçin;
https://www.vodafone.com.tr/VodafoneHakkinda/gizlilik_politikasi.php
Abone, DSLMAX İşyeri Kampanya koşullarını imzalayarak, Kampanyayakatılmayı kabulve taahhüt eder.
Vodafone Net’in DSLMAX İşyeri KampanyaTaahhütnamesi kapsamında yapılacak ödemeler http://www.vodafone.com.tr/Net/OdemeKanallari.php adresindeya da faturalarda yer alan ödemekanalları aracılığıyla ödenebilir.
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