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Fırsat 15GB Paketi, aylık 49 TL karşılığında 15GB yurtiçi internet kullanım hakkı içerir.
Paketten yalnızca bireysel faturalı tarifelerde bulunan müşteriler yararlanabilir.
Paket dahilindeki 15GB internet hakkı bittikten sonraki kullanımlar hatta tanımlı tarifenin kendi ücreti
üzerinden ücretlendirilir. Data kullanımlarında alınan ve gönderilen (download&upload edilen) veri
paket limitinden düşer.
Paket içeriği onay sms’inin ardından yüklenir.
Pakete girişte içerik ve ücret fatura kesimine kalan gün sayısı ile oratılanarak yansıtılır.
Paket iptal edilmediği sürece her fatura döneminde otomatik olarak yinelenir.
Paket içeriğinde internet hakkı yurtiçi kullanımlarda geçerlidir.
Paketi satın alan kullanıcıların 3G ve 4,5G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı sürece 3G ve
4,5 G servisi kapatılmaz.
Paketten, cihaz 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanılır. Aynı şekild
e cihaz 4,5G destekliyorsa 4,5G hızında, desteklemiyorsa 3G hızında veya 2G/edge hızında faydalanılır.
Vodafone 4,5G/3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Paketi kullanabilmek için telefonun internet ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir.
Vodafone tarife/paket koşullarını, tarifeye/pakete ilişkin kampanya koşullarını ve ücretlendirmesini de
ğiştirme hakkını saklı tutar.
VOIP, P2P (peertopeer), 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.
Fiyatlara KDV-OİV dahildir.
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C2 General

Kampanya kapsamına Fırsat 15GB Paketi girmektedir.
Kampanyadan tüm Vodafone bireysel faturalı müşterilerimiz yararlanabilir.
Kampanya süresi 12 aydır. Ay ile kastedilen fatura dönemidir.
Kampanyaya dahil olan müşteriler kampanya kapsamında 12 ay taahhüt vermeleri karşılığında 12 ay
boyunca Fırsat 15GB ek paketinin aylık standart ücreti üzerinden KDV ve OIV dahil 20TL indirim alırlar.
Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kampanyadan çıktıklarında, indirim aldıkları
ek paketi iptal ettiklerinde, indirim aldıkları ek paketi kampanyaya başladıkları ek paket haricinde başka
bir ek paket ile değiştirdiklerinde, ek paket ile uyumlu olmayan bir tarifeye geçtiklerinde, hatlarını
devrettiklerinde, dondurduklarında, ön ödemeliye geçiş yaptıklarında, numaralarını başka operatörlere
taşıdıklarında, hatlarının herhangi bir sebeple iptal edildiğinde kampanyadan yararlanma haklarını
kaybedeceklerdir. Bu durumlarda abonenin bir sonraki faturasına taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır.
Cayma bedeli kampanya içinde kalınan her ay için yapılmış olan kampanya indirimlerinin toplamıdır. Bu
tutar, kampanyanın son ayına kadar kalınması durumunda ödenecek toplam tutar ile karşılaştırılır ve
düşük olan tutar aboneye cayma bedeli olarak yansıtılır.
Abonenin tarifesi ve bu kampanyanın indirim verdiği ek paketi dışındaki ek paketleri işbu taahhütname
kapsamında değildir.
Kampanyaya dahil olan abonelerin 4.5G servisi açılır.
Kampanyaya katılım anlık olur. Kampanyaya katılım yalnızca kampanyanın geçerli olduğu paket ile
beraber alınması durumunda gerçekleşir
Kampanya çıkışları anlık olur ve çıkış yapılan fatura döneminde verilen indirim dışındaki faydalar çıkış
işleminden sonraki ilk fatura dönemine kadar sürer. İndirim ise kampanyadanın12. ayı haricinde
kampanya sonlandığı durumda o fatura dönemi için silinir.
Bu kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla birlikte kullanılabilir. Taahhütlü diğer
kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkmasına gerek yoktur.
Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.






C2 General

Kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin Vodafone'un Kurumsal Güvenlik birimi tarafından
belirlenen kara / gri listede, kredi kartı kara listede, cep aran kara listede yer almaması gerekmektedir.
Kampanya dahilinde abonelerin sunulan hakların 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin
verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin
verilmez.
Kampanyaya giriş yapıldığı zaman ilk ay için indirim miktarı şu şekilde hesaplanır: İlgili ay ek paketin
ücreti tam yansıtılmışsa indirim de aynı şekilde tam yansıtılır. İlgili ay ek paketin ücreti orantılanarak
yansıtılmışsa indirim de aynı miktarda orantılanarak yansıtılır. Sonraki aylar tam indirim tutarı yansıtılır.
Vodafone, tarife/paket/kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde BTK tarafından belirlenen
usullere uygun olarak değişiklik yapabilir.

