RED OFİS FİBERMAX KAMPANYASI
Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
Kampanya 01.04.2021 tarihinekadar geçerlidir.
 Red Ofis Fibermax Kampanyasından bireysel şahıs işletmelerivekurumsalaboneler24 ay taahhütle faydalanabilir
Kampanya kapsamında faturalandırma elektronik imzalıe-fatura üzerinden yapılacaktır.Bu kampanyaya gelen abonelerposta fatura alamayacak olup,
Abone işbu kampanya süresiboyunca faturalarınıelektronik imzalıe-fatura olarak istediğinikabulvebeyan eder. Elektronik imzalı e-faturakampanya girişinde ve
taahhütnamede Abonenin beyan ettiği e-posta adresine gönderilecektir.Aboneninbeyan ettiği e-posta adresibilgisinin doğruluğu abonenin sorumluluğundadır.
Abonekampanya süresince elektronik imzalıe-fatura almak istemez ise, bu talebiniherzaman Vodafone Net’ebildirebilir. Bu haldefatura abonelere posta ile
gönderilecektir.
 Red Ofis Fibermax Tarifeler ile abonelerİnternethizmetinden seçtiğipakete göre ilgilipakettebelirtilen aylarboyunca indirimliolarak ilgilipakettebelirtilen farklı
fiyatlardan faturalandırılır.
Aynıkampanya dâhilindeaynı türhizmetleriçinde hız ve limityükseltilebilir. Abone geçişyaptığı tarifeücretine göreücretlendirilir. Mevcutta başkabir
kampanyaya dahil olan Aboneler ancak mevcutkampanyakoşullarında yer alan usullere uygun olarakkampanya aboneliklerini sona erdirerek bukampanyadan
faydalanabileceklerdir.
Seçilen Kampanya kapsamında Abone tarafından eskiinternet servis sağlayıcısı nezdinde aboneliğin sonlandırılması halinde mevcutta birtaahhüt söz konusu
ise, taahhütüniptal edilmesi nedeniile yansıyacak taahhüt iptalinden doğan fatura bedelinin en fazla 500TL’likkısmı, Vodafone Nettarafındankesilecek hizmet
bedeli faturasınaindirim olarak yansıtılacaktır.Bunun için eski internetservis sağlayıcısınezdindeki taahhüt iptalinden doğan fatura bedelinin yer aldığı faturanın
VodafoneNet’egeçiş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde 0 216 556 31 73 veya 0 216 556 31 77’e fakslanmasıgerekmektedir.
Kampanyakapsamında modem kira bedeli aylık 6,90 TL olarak yansıtılacak, modem kurulum hizmeti Abone’ye ücretsiz olarak sunulacaktır.Abonenin
kullanımındankaynaklanan arızalar hariç olmak üzere, cihazda meydana gelen arızalar 2(iki) yıllık garanti süresince garantikapsamınadahil olup, arızalıcihaza
ilişkin değişim işlemleri Vodafone Nettarafından abonenin talebi üzerine gerçekleştirilecek olup, arızalı cihazların değişim sürecine ilişkin bilgiye
www.vodafone.net.tr internet sitesindenve 0850 542 0 542’den ulaşılabilecektir.
 Taahhütname konusu ürün, Taahhütnametarihinden itibaren en geç 30 güniçinde teslim edilecektir. Ürününün Aboneler’e teslim edilmesi anına kadartüm
sorumluluk Vodafone Net’e aittir.
 Ürünün Abone’ye tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijitaliçerik 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/İİstanbul’da bulunan adresine başvurulabilir.
 Kampanya dahilindeki24Mbps limitsiz paketiçin download hızı24Mbpsveadilkullanım noktası limitsizdir
Aboneler, yılda en fazla 2 kez, tek seferde 90 (doksan) ve toplamda 180 (yüz seksen)günü aşmayacak şekilde İnternethattını dondurabilir. Hatdondurma
işlemivergilerdahil29 TL olarak faturalandırılır. Hatdondurma süresiiçinde olan Abonelerden aylık İnternet erişim ücreti alınmayacak, aylık erişim ücretidışında
kalan; kullanılankatma değerli hizmet ücretleri, taksit, kota aşım ücretleri, hatdondurmadandolayı yansıtılması gereken iadeler, geçen aydandevir eden ücretler
varise faturalanacaktır.
 Borç nedeniylekesileninternet hizmetinin yeniden açılması durumunda tüm vergiler dahil 29,9TLişlem ücretiyansıtılacak olup,bir takvim yılıiçerisinde ilk açmakapamabedeli alınmayacaktır.
Abonenin bu Kampanya taahhütsüresi içindeyeniadrese taşınmasıveAboneye taşındığı yenilokasyonda Fiber/FiberHız hizmetinin sunulamaması
durumunda,Abone tarafından yerleşim yerideğişikliğinin belgelendirilmesihalinde herhangibircayma bedeliödenmeksizin taahhütlü abonelik feshedilebilir.Bu
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durumda cihazınAbone’dekaldığıhallerdeAbone, cihazın kalan ücretiniVodafoneNet’e ödemekleyükümlüdür. Taahhütkonusu Hizmet’in Abone’yeyeni
yerleşim yerindefarklınitelikte sunulmak durumunda kalınmasıhalinde; Abone’nin onayı alınarak yeniyerleşim yerindekiHizmet’in taahhütlübedeliüzerinden
kalan taahhütsüresitamamlanır. Abonenin bu Kampanya taahhütsüresi içindeyeniadrese taşınmasıve VodafoneNet tarafından sunulan internethizmetlerini
kullanmaya devam etmesidurumunda tüm vergilerdahil100 TL nakilücretiyansıtılacaktır.
Abonenin internethizmetinibaşka biraboneyedevretmek istemesidurumunda 24,9 TL işlem ücretiyansıtılacaktır
Hataçma-kapama, hatdondurma, nakil,devirtalepleriiçin Aboneyeyansıtılacak ücretlerin güncellenmesidurumunda yeniücretlerwww.vodafone.net.tr
internetsitesinde yayınlanacaktır.
Abonelerin taahhütsüresidolmadan başkakampanyaya geçmesiya da aboneliğin taahhütsüresidolmadan iptalettirilmesidurumunda abonelik/kampanya
iptalinekadar geçen süreboyunca yapılan indirim, varsa cihaz bedelleri, alınmayanAktivasyon Ücretleri,Başvuru bedelleri, modemkurulum bedellerivediğer
faydaların bedellerinin tahsil edilmemişkısmının toplamı aboneyeVodafone Nettarafından cayma tarihini takip eden aydaki ilk faturasına yansıtılır. Şukadarki;
bu tutar hiçbir zaman, iptal ettirilme tarihinden taahhütsüresisonunakadarolan dönem için seçilen kampanya kapsamındaAbone tarafından ödenmesi
gereken toplam tutarıaşmayacaktır.
Abonelerin taahhütsüresidolmadan başkakampanyaya geçiş yapabilmesi, ancakbu kampanyadakiaboneliklerinikampanyakoşullarında belirtilen usulle
sona erdirerek mümkün olabilecektir
Aboneliğin taahhütsüresinden önce veya sonrasında hizmetin devamısüresinceherhangibirzamanda sona ermesidurumunda, modemin çalışırdurumda ve
tümparçalarıeksiksiz olarak abonelik iptalini takiben 10 gün içindeVodafone Nettarafından bildirilen kargo firmasına VodafoneNet’egönderilmek üzereAbone
tarafından teslim edilmesigerekmektedir. Bu koşullara uyulmamasıdurumunda,modem bedeliaboneyebelirtilen son gönderim süresinitakip eden ilk fatura
döneminde faturalandırılır.
Kampanya süresi sona erdikten sonra abonenin İnternet hizmetini almaya devam etmekistemesi halinde sözkonusu hizmet aboneye www.vodafone.net.tr
internet sitesinde yer alan standart Vodafone Red OfisFibermaxTarifelerinde belirtilen aylıkücretlerdenfaturalandırılacaktır.
Abonelik Sözleşmesinden doğandamga vergisiAbone’nin sorumluluğundadır.
Vodafone Net modemin markasını ve seçilen hizmetin liste fiyatlarınıdeğiştirme hakkını saklı tutar.
 Abone, Red OfisFibermax Kampanyakoşullarınıimzalayarak, Kampanyaya katılmayı kabul ve taahhüt eder.
Vodafone Net’in Red Ofis Kampanya Taahhütnamesi kapsamında yapılacak ödemeler http://www.vodafone.com.tr/Net/Odeme-Kanallari.php adresinde ya
dafaturalarda yer alan ödeme kanalları aracılığıyla ödenebilir.
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