Red 12 Ay 5 GB Cepten Kurumsal İnternet Paketi
Red 12 ay 5 GB Cepten Kurumsal İnternet Paketinin ücreti 24.02.2021 tarihi itibariyle tüm
vergiler dahil 45,89 TL olarak lanse edilecektir. Paketin diğer özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir.
o Paket yurtiçinde kullanılabilecek 5 GB bilgisayardan tabletten internet hakkı içerir. Aboneler
bu paketi başka cihazlarda kullanamayacaklardır.
o Paket yalnızca GPRS Data Abonelik Tarifelerinde bulunmayan kurumsal faturalı müşteriler
tarafından satın alınabilir.
o Paket fatura dönemi boyunca kullanılabilecek olup 12 ay boyunca her fatura döneminde iptal
edilmediği sürece yenilenir.12 ayın sonunda müşterinin üzerinden otomatik olarak kalkar.
o Paket alındığı an itibariyle müşteride daha öncelikli bir ürün yok ise devreye girer.
o Bu paket ile başka paketler birlikte alınamamaktadır.
o Paket ücreti her fatura dönemi için vergiler dahil 45,89 TL’dir.
o Vodafone yetkili satış kanallarından satın alınabilir.
o Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri, paket limitinden
düşer.
o Paketin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar. Aktivasyon tarihinden
itibaren fatura dönemi boyunca geçerlidir. İptal edilmediği sürece yenilenir.
o Paket bir GSM No tarafından yalnızca bir defa alınabilir.Bir GSM No’da yalnızca bir adet aktif
paket bulunur. Paket üst üste alınamaz.
o Paket sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımı GPRS uluslararası dolaşım
tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
o Paket içeriği tüketildikten sonra, müşteri üzerinde başka bir internet paketi yok ise, aşım
ücreti uygulanır.
o Paketi satın alan kullanıcıların 3G ve 4G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece
3G ve 4G servisi kapatılmaz.
o Paketten, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında
faydalanabilirsiniz. Aynı şekilde cihazınız 4G destekliyorsa 4G hızında, desteklemiyorsa 3G hızında
veya 2G/edge hızında faydalanabilirsiniz. Vodafone 4G/3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
o Paketi kullanabilmek için cihazınızın internet ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir.
o Vodafone tarife/paket koşullarını, tarifeye/pakete ilişkin kampanya koşullarını ve
ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.
o VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları vb. hizmetleri kullanılamaz.
İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca
ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışında kullanılan veri GPRS
uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
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