
















6 Ay BluTV Hediye Paketi Kampanyası stoklarla sınırlıdır.
Hediye BluTV Paketi Kampanyası kapsamında müşteriye tek kullanımlık kupon
kodu verilir.
Kupon kodu, http://vftr.co/evdeblutv linkindeki ilgili alana girilir. Ücretsiz BluTV
üyelik işlemlerinin tamamlanması sonrası, Hediye BluTV Paketi 6 ay boyunca 4
Ekrandan izleme yapmak üzere BluTV üyeliğini kapsamaktadır.
Paket müşterinin ev interneti aktivasyonu esnasında otomatik olarak tanımlanır
ve paket tekrar etmez.
Kampanya ile hediye edilen BluTV kuponunun kullanımı ev interneti
aktivasyonunu takip eden 1 ay içerisinde müşteri tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Kampanyadan faydalanmak için ücretsiz BluTV üyeliği tamamlanmalıdır.
Hediye BluTV Paketi Vodafone’dan gelen onay mesajının ardından müşterinin
aktivasyon adımlarını başarıyla tamamlaması sonrası devreye girer.
Hediye BluTV Paketi (4 Ekran) için Kupon Kodu’nun aktive edilmesi durumunda,
ilgili içerikler https://www.blutv.com/ ve BluTV mobil uygulamalarında
izlenebilecektir.
Kampanyadan mevcutta BluTV aboneliği olan müşteriler aynı üyelik ile
faydalanabilecekler. Müşteri, Hediye BluTV Paketi Kampanyası ile mevcuttaki
üyeliğinin bitiş tarihine ek 6 ay ücretsiz üyeliğe hak kazanacaktır.
Kampanya kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.
Paket şifreleri nakde çevrilemez, para iadesi yapılamaz ve devredilemez.
İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik
hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.




12 Ay BluTV Hediye Paketi Kampanyası stoklarla sınırlıdır.
12 Aylık Blu TV üyeliği hediyesi yalnıca Evde 50, Evde Fiber 35, Evde Fiber 50,
Evde Fiber 100 ve Evde Fiber 200 tarifelerinde geçerlidir.*(altyapıya göre değişiklik
gösterebilir)
















Hediye BluTV Paketi Kampanyası kapsamında tek kullanımlık kupon kodu verilir.
Kupon kodu, http://vftr.co/evdeblutv linkindeki ilgili alana girilir. Ücretsiz BluTV
üyelik işlemlerinin tamamlanması sonrası, Hediye BluTV Paketi 12 ay boyunca 4
Ekrandan izleme yapmak üzere BluTV üyeliğini kapsamaktadır.
Paket ev interneti aktivasyonu esnasında otomatik olarak tanımlanır ve paket
tekrar etmez.
Kampanya ile hediye edilen BluTV kuponunun kullanımı ev interneti
aktivasyonunu takip eden 1 ay içerisinde gerçekleştirilmelidir.
Kampanyadan faydalanmak için ücretsiz BluTV üyeliği tamamlanmalıdır.
Hediye BluTV Paketi Vodafone’dan gelen onay mesajının ardından aktivasyon
adımlarının başarıyla tamamlanması sonrası devreye girer.
Hediye BluTV Paketi (4 Ekran) için Kupon Kodu’nun aktive edilmesi durumunda,
ilgili içerikler https://www.blutv.com/ ve BluTV mobil uygulamalarında
izlenebilecektir.
Kampanyadan mevcutta BluTV aboneliği olan müşteriler aynı üyelik ile
faydalanabileceklerdir. Aboneler, Hediye BluTV Paketi Kampanyası ile
mevcuttaki üyeliğinin bitiş tarihine ek 12 ay ücretsiz üyeliğe hak kazanacaktır.
Kampanya kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.
Paket şifreleri nakde çevrilemez, para iadesi yapılamaz ve devredilemez.
İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik
hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.

