Süper Uyumlu Paketi
o Paket Yeni Süper Uyumlu Tarifesi’ni kullanan faturalı bireysel abonelerin kullanımı içindir.
Diğer faturalı bireysel tarifelerde bulunan müşteriler Süper Uyumlu Paketi’nden
faydalanamaz.
o Süper Uyumlu tarifesine ilk giriş yapıldığı anda Süper Uyumlu Paketlerinden her içerik için
birer tane olacak şekilde abonenin hattına tanımlanmalıdır.
o Süper Uyumlu+ tarifesine giriş yapıldıktan sonra, Süper Uyumlu Paketi seçenekleri arasından
bir başkası seçilebilir.
o Süper Uyumlu Paket değişiklikleri yalnızca Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden
yapılabilir.
o Süper Uyumlu+ Tarifesi’ndeki müşteriler, her fatura döneminde bir kez Süper Uyumlu Paket
değişikliği hakkına sahip olurlar. Bu değişiklik yalnızca bir içerik türü için de olabilir, tüm
içerikler için de olabilir. Yapılan değişilikler bir fatura dönemi içerisinde anda bir defada
yapılmalıdır.
o Süper Uyumlu Paketi dahilinde 9 farklı içerik alternatifi bulunur. Bu içerikler 3 farklı dakika
paketi, 2 farklı SMS paketi ve 4 farklı internet paketidir.
o Süper Uyumlu Paket içerikler ve fiyatları ek-1 de belirtilmiştir. Tabloda belirtilen fiyatlar bir
fatura dönemi için yapılacak ücretlendirmelerdir.
o Bu alternatiflerden içerisinden dakika paketlerinden yalnızca bir tanesi, SMS paketlerinden
yalnızca 1 tanesi ve internet paketlerinden yalnızca bir tanesi kullanılabilir. Birer adet
bahsedilen paketlerden toplam 3 paket aynı anda kullanılabilir.
o Her bir içerik dakilindeki haklar bir fatura dönemi boyunca geçerlidir.
o Seçili içerik herhangi bir değişiklik yapılmadığı durumda bir sonraki fatura dönemi tekrar eder.
o Süper Uyumlu Paketlerine anlık giriş yapıldığında aylık paket ücreti tarifeye katılım tarihi ile bir
sonraki fatura kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak yüklenir ve fatura edilir.
o Süper Uyumlu Paketi dahilinde kullanılan içerik değiştirildiğinde;
 İptal edilen içerik dahilindeki haklar anlık olarak iptal edilir. İlgili içerik dahilinde yaptığı
kullanımın bedeli ve ilgili içeriği kullandığı gün sayısı göz önünde bulundurularak
hesaplanan tutar müşterinin faturasına yansıtılır.
 Yeni içerik ise müşterilerin hattına anlık yüklenir. İçerik dahilindeki haklar ve içerik
ücreti, içeriğe katılım tarihi ile bir sonraki fatura kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile
orantılı yüklenir ve fatura edilir.
o Fatura dönemi içerisinde paketten çıkılması veya hattın iptal edilmesi durumunda abone aylık
paket ücretinin bir kısmını öder. Bu tutar paketi kullandığı gün sayısı ve kullanım oranı göz
önünde tutularak hesaplanır.
o Süper Uyumlu Paketi dahilindeki kullanım haklarının bitmesi durumunda aboneler SMS ile
bilgilendirilir.
o Abonelere Süper Uyumlu Paketi kapsamında verilen dakikalar, SMS ve internet için %80 ve
%100 kullanım bilgilendirme sms´i iletilir.
o Aboneye Vodafone tarafından gönderilen SMSler farklı sistemler aracılığıyla gönderilebildiği
için SMSlerin sırası yapılan işlemlerin sırasından farklı sırada olabilir.
o Dönem içerisinde kullanılmamış hakları bir sonraki aya devretmez.

o Süper Uyumlu Paketi kapsamındaki internet haklarını kullanabilmek için abonelerin
telefonlarının internet ayarlarınının yapılmış olması gerekmektedir.
o İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri, tarifenin internet
kotasından düşer.
o Paket dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurtdışında veya
KKTC'de Roaming halindeyken yapılan aramalar hariçtir.
o Kıbrıs'a doğru Türkiye´den başlatılan çağrılar paket kapsamında değildir.
o Pakete ait toplu sürenin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i anlık ve günceldir.Sistem
yoğunluğu nedeniyle SMS gönderimlerinde gecikmeler yaşanabilir.
o İnternet Paketinden, cep telefonunuz 4,5G ve 3G destekliyorsa 4,5G ve 3G hızında,
desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz.
o Vodafone 4,5G ve 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
o Abonelerin internet kullanımlarını kolaylaştırmak amacıyla tarife girişinde 3G, 4,5G ve GPRS
özelliği otomatik olarak açılmaktadır.
o İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurt dışında kullandığınız veri GPRS
uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
o Konferans görüşme servisi kullanılabilir.
o VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları ve buna benzer hizmetler
kullanılamaz. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde
geçerlidir. Yurt dışında kullandığınız veri GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden
ücretlendirilir.
o Vodafone tarife/paket koşullarını, tarifeye/pakete ilişkin kampanya koşullarını ve
ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.
o Paket dahilinde verilen dakikalar yarışma servisleri, sohbet hatları, tüm katma değerli hizmet
sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları kapsamamaktadır.
Tarife kapsamındaki her yöne dakikalar ile görüntülü aramalar yapılabilir.
o Başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapılamaz. Müşterilerin, kendilerine sunulan
hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya FCT (sabit terminal) veya şirket
santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
o Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen
abonelerin hattını kapatma hakkına sahiptir.
o Bir abone maksimum 5 adet hattı ile Uyumlu tarifelerinden yararlanabilir.
o Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.
o Aylık tarife ücreti, opsiyon/seçenek ücretleri,tarife aşım ücreti,telsiz kullanım ücreti, telsiz
ruhsat ücreti, yeni açılan hatlar için yeni tesis vergileri, sair işlem ücretleri, temel yan servis
ücretleri, bağış servisi ücreti faturaya yansır.

Ek-1
Süper Uyumlu Paket
İçerikleri
5 GB
6 GB
7 GB
8 GB
10 SMS
500 SMS
100 DK
750 DK
1500 DK

Fiyat
5 TL
8 TL
11 TL
14 TL
5 TL
8 TL
5 TL
8 TL
11 TL

