REDBOX EVİMİN İNTERNETİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından
sunulan Redbox Evimin İnterneti Kampanyası’ndan (“Kampanya”)
Geçerli Olduğu Tarife
Redbox Evimin İnterneti Kampanyası
Redbox 4.5G- 200 GB
Paket 1
Redbox 15 Mbps’e Kadar- Limitsiz
Paket 2

Seçim

yukarıdaki tabloda işaretleyerek yaptığım Seçim doğrultusunda dahil olarak yararlanmak istemem
sebebiyle ................ ... numaralı hattım için ...../...../........ tarihli imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi
ile işbu ..... (.....) sayfadan ibaret olan Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri ve bilgileri
inceleyerek kendi koşullarıma uygun bularak imzaladım. İşbu Redbox Evimin İnterneti Kampanyası
Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile;
1. İşbu Taahhütname uyarınca taahhüt süresinin İlk Dönem ve İkinci Dönem olmak üzere 12’şer aylık iki
adet dönemden oluştuğunu, yukarıda belirtilen numaralı hattımı 2’nci maddede Taahhüt Başlangıç
Tarihi belirtilmiş olduğu takdirde Taahhütname süresi boyunca taahhüt başlangıcında seçtiğim
Redbox tarifesine ve Ek-1’de belirtilen Vodafone Redbox modemi (“Cihaz”) ile birlikte kullanacağımı
ve ek olarak, işbu Taahhütname’de belirttiğim adreste yapılacak teknik kontroller sonrasında 4.5G
hizmet kalitesinin Cihaz’ı kullanmaya ve dolayısıyla işbu Kampanya’ya katılmaya uygun olduğunun
Vodafone tarafından tespit edilmesi durumunda yararlanabileceğimi, taahhüt süresi boyunca
bunlardan başka bir tarifeye geçiş yapmayacağımı, faturalarımı düzenli olarak ödeyeceğimi,
2. Taahhüt Başlangıç Tarihi: ..../...../...................
3. İşbu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibarıyla Kampanya’ya katıldığım hattım için taahhüt süresi (12
ay+12 ay) boyunca Ek-1’de belirtilen indirim miktarlarına sahip olacağımı ancak taahhüt süresinin
bitimi ile veya herhangi bir sebeple Kampanya kapsamı dışına çıkmam durumunda bu hakların ortadan
kalkacağını bildiğimi,
4. Kampanya’ya tabi hattım ile, Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle, Taahhütname süresince (12
ay+12 ay) Vodafone tarafından aksi belirtilmedikçe başka bir Vodafone kampanyasına
katılamayacağımı,
5. Taahhütname kapsamında yer alan hattımın yukarıda işaretleyerek belirttiğim Redbox tarifesine tabi
olduğunu ve taahhüt süresi boyunca sadece Kampanya koşullarında belirtildiği şekilde tarife
değişikliği yapabileceğimi ancak Vodafone’un ilerleyen dönemlerde internet sitesi vb. mecralar
aracılığı ile başka tarifelere geçiş hakkımın olduğunu duyurması durumunda belirtilen tarifelere geçiş
hakkımın saklı olduğunu ve durumun Taahhütname’nin ihlali niteliğinde değerlendirilmeyeceğini,
6. İşbu Taahhütname kapsamında Ek-1’de işaretleyerek seçmiş olduğum Cihaz’a ilişkin bedelin yetkili
Vodafone satış kanalınca ve/veya Vodafone Dağıtım, Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. tarafından
Vodafone’a temlik edildiğini/temlik edileceğini, Vodafone tarafından işbu bedelin Tahsilatına Aracılık
Edilen Hizmetler adı altında tarafıma kesilecek faturalara yansıtılacağını bildiğimi ve bu tutarları
ödeyeceğimi,
7. Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibari ile işbu Kampanya’ya dahil olacağımı ancak faturalamanın
kurulum süreçleri tamamlanıp, hizmetim aktif olduktan sonra başlayacağını ve seçmiş olduğum
Kampanya seçeneği tutarının hesaplanmasında ilk ay için, hizmetimin aktif edildiği tarihi takiben ilk
fatura dönemime kadar olan sürenin göz önünde bulundurulacağını ve aylık tarife ücretinin bu süreye
oranlanarak hesaplanacağını ve fatura edileceğini ancak seçmiş olduğum Kampanya seçeneği
kapsamında aylık Cihaz bedelinin tamamının ilk fatura dönemime toplam tutar olarak yansıtılacağını
bu süreyi takip eden kalan her bir fatura dönemlerimde ise faturalarıma aylık tarife ücretimin ve aylık
Cihaz bedelinin tamamının aynen yansıtılacağını,
8. Sadece Kampanya’da kaldığım süre boyunca, Kampanya kapsamında seçtiğim ve Ek-1’de belirtilen
tutarlarda aylık cihaz bedelinin faturama ekleneceğini bildiğimi,
9. Vodafone tarafından kendi seçimim doğrultusunda tarafıma tahsis edilen Cihaz’ın kutusu hiç
açılmamış, yırtılmamış ve/veya hasar görmemiş halde tarafıma teslim edildiğini bildiğimi,
10. İşbu Taahhütname’yi imzalamakla, tarafıma tahsis edilen söz konusu Cihaz’la ilgili teknik sorunlarda
Vodafone sorumluluğu yanında üretici ve/veya ithalatçı firma(lar)nın garanti şartlarının da geçerli
olduğunu, Cihaz’ın kaybolması ve/veya çalınması hallerinin Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’ni
ve/veya Taahhütname’yi sona erdirmek ve/veya GSM hattını iptal etmek için haklı sebep teşkil
etmeyeceğini ve Taahhütname hükümlerinin aynen devam edeceğini,
11. İmzaladığım ......./......./........ tarihli Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli
olduğunu ve Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi
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hükümlerinin uygulanacağını,
12. Vodafone’un işbu Kampanya koşullarında ve/veya kampanyaya konu tarifelerde,
ücretlendirmelerinde usulüne uygun olarak değişiklik yapma hakkı olduğunu,
13. İşbu Taahhütname’nin ilk 12 aylık taahhüt süresi (İlk Dönem) sonunda tarifeye ilişkin kampanyadan
cayma bedeli ödemeksizin cayma hakkına sahip olduğumu ancak işbu hakkımı 12. fatura döneminin
son gününe kadar kullanmadığım takdirde kampanya şartlarının aynı şekilde devam edeceğini, (i)
Taahhütname’nin İlk Dönem’i içinde 17. maddede sayılmış nedenlerle Taahhütname’nin sona ermesi
halinde tarifeye ilişkin cayma bedelinin ilk 12 aylık dönem için tarafıma sağlanan fayda ve ödemeyi
taahhüt ettiğim tutar esas alınarak hesaplanacağını ve faturama yansıtılacağını ve kalan cihaz
bedellerinin de cayma bedeli olarak tarafıma yükletileceğini, (ii) Taahhütname’nin İkinci Dönem’i içinde
(12. fatura döneminden sonraki dönemlerde) 17. maddede sayılmış nedenlerle Taahhütname’nin sona
ermesi halinde cayma bedelinin ikinci 12 aylık dönem için (13’üncü aydan itibaren) tarafıma sağlanan
fayda ve ödemeyi taahhüt ettiğim tutar esas alınarak hesaplanacağını ve faturama yansıtılacağını
ancak dönem farketmeksizin herhangi bir 12 aylık dönemde Taahhütname süresi içerisinde cayma
hakkımı kullanmam durumunda cihaza ilişkin cayma bedelini 17. maddede belirtilen usulle
ödeyeceğimi bildiğimi,
14. İşbu Kampanya kapsamında tarafıma sağlanan hattın yalnızca data iletişimi için kullanılabilen bir hat
(“Data Hattı”) olduğunu ve bu Data Hattı ile hiçbir şekilde 5. maddede belirtilen koşullar hariç olmak
üzere, başka bir Kampanya’ya katılamayacağımı ve işbu Kampanya’dan yararlandığım süre boyunca,
Kampanya kapsamında tarafımıza teslim edilen Cihaz üzerinden sabit ses hizmeti alamayacağımı,
15. İşbu Kampanya kapsamında seçilen paket kapsamında Vodafone’dan aldığım cihazda, kullanımımdan
kaynaklanan arızalar hariç olmak üzere, meydana gelen arızaların 2 (iki) yıllık garanti süresince garanti
kapsamına dahil olduğunu, arızalı cihaza ilişkin değişim işlemlerinin Vodafone tarafından talebim
üzerine gerçekleştirileceğini bildiğimi, arızalı cihazların değişim sürecine ilişkin
bilgiye www.vodafone.com.tr internet sitesinden ve 0542 542 00 00’den ulaşılabileceğimi, ürünün
tarafıma teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluğun Vodafone’a ait olduğunu bildiğimi,
16. Cihazla ilgili oluşabilecek şikayetlerimde; ürünle birlikte Vodafone’un Büyükdere Caddesi No: 251,
Maslak, Sarıyer/İstanbul’da bulunan adresine başvurabileceğimi bildiğimi. Kampanya kapsamında
aldığım cihazın kurulumunun vergiler dahil 150 TL “Modem Kurulum Hizmeti”nin ücretsiz olarak
sunulacağını bildiğimi,
17. İşbu Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; (i) Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile tesis
edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki yükümlülüklerimi yerine
getirmemem nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya hattımın iptal edilmesi,
dondurulması ve/veya hattımı iptal etmem, dondurmam, devretmem, numara taşınabilirliği
kapsamında başka bir operatöre geçmem, bu Taahhütname’ye tabi hattımı işaretleyerek belirtiğim
Redbox tarifesi ve 5. maddede belirtilen koşullar dışındaki herhangi bir tarifeye geçirmem veya
kampanyadan çıkmam halinde, hiçbir zaman, fesih ya da sona erme tarihinden Taahhütname süresi
sonuna kadar olan dönem için tarafımca işbu Taahhütname’nin 1’inci maddesi uyarınca taahhüt
edilmiş olması nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutarı aşmaması koşuluyla cayma bedeli olarak,
işbu aykırılık tarihine kadar, Kampanya’da kaldığım 13’üncü madde uyarınca sayısı belirlenecek her ay
için Kampanya’da kazanmış olduğum indirimler, 16. maddede belirtilen kurulum bedelinin ve işbu
yukarıda belirtilen hallerin meydana geldiği tarihe kadar Aylık Cihaz Bedeli adı altında tarafımca
yapılmış ödemelerin düşülmesi akabinde kalan cihaz bedelinin hesaplanarak Vodafone tarafından
tarafıma gönderilecek ilk faturaya cayma bedeli olarak yansıtılacağını ve işbu tutarı aynen
ödeyeceğimi,
18. Kampanya kapsamında teslim aldığım Cihazı sadece cihazın kurulumu yapılan hizmet adresimde
kullanabileceğimi bildiğimi, Cihazı Taahhüt Süresi içerisinde işbu Taahhütname’de belirtiğim adresin
dışında farklı bir adrese götürmem ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir sebeple farklı bir
adreste kullanmam vb. durumlarının varlığı halinde hizmet kalitesinin yetersizliği, hizmetin gereği gibi
sunulmadığı veya kullanıma ilişkin aksaklık, eksiklik gibi durumlardan hiçbir şekilde Vodafone’un
sorumlu olmadığını bildiğimi,
19. Kampanya kapsamında teslim aldığım Cihazı hizmet adresim dışında farklı lokasyonlarda kullanım
talebim olduğunda Web sitesinde yer alan güncel ücret bedeli üzerinden taşınabilirlik hizmetinden
faydalanabileceğimi, Vodafone’un taşınabilirlik hizmeti ücretinde her zaman değişiklik yapma hakkına
sahip olduğunu ancak taşınabilirlik özelliğinin işbu Kampanya kapsamına dahil olmadığını bildiğimi,
20. Ek-2 de yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme” metninde belirtildiği üzere,
Vodafone’un Kampanya konusu hizmete ilişkin Taahhütnameden doğan yükümlülüklerinin ifası için
gerekli olan ve Kampanya’ya katılımım kapsamında tarafımdan Vodafone’a bildirilen verilerin
Vodafone Net İletişim Hizmetleri AŞ’ye (“Vodafone Net”) aktarılacağını ve bu verilerin Vodafone ve
Vodafone Net’in sistemlerinde muhafaza edileceğini ve işleneceğini bildiğimi,
21. Tarafıma işbu Taahhütname kapsamındaki tarifelerde sunulan bant genişliğinin kapsama alanına,
coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza, acil durum ve afet hallerine, şebeke
optimizasyon ve trafik yönetimi için alınan tedbirlere, hükümet, yetkili kurum ve kuruluşların
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22.
23.
24.
25.

düzenleme ve kararlarına, üçüncü kişilerden gelebilecek bilişim sistemlerine yönelik hukuka aykırı
müdahalelere, sanal (siber) saldırı eylemlerine, bağlanılan web sitesine göre değişebileceğini bildiğimi,
İşbu Taahhütname kapsamındaki Redbox 4.5G- 200 GB tarifesinin kotalı bir intenet tarifesi olduğunu,
bildiğimi, Redbox 15 Mbps’e Kadar-Limitsiz paketinin indirme hızı maksimum 15 Mbps’e kadar
olduğunu ve işbu Taahhütname kapsamındaki tüm tarifelerin yükleme hızının maksimum 5 Mbps’e
kadar olacak şekilde hizmete sunulacağını bildiğimi,
Işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde seçimimi beyan ettiğim Redbox tarifesi kapsamında ilgili her bir fatura
dönemindeki paket kullanımını kısmen ya da tamamen kullanmamış olmam halinde, kullanmadığım
kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki fatura dönemine ve/veya bir başkasına devri gibi bir
imkanımın olmadığını,
İşbu Taahhütname konusu paketin sadece yurt içinde kullanılabileceğini, işbu Kampanya’dan
yurtdışında faydalanamayacağımı,
İşbu Taahhütname kapsamında Abone’nin ay içerisindeki mutat veri kullanımı (download) 500
GB kullanım eşiği olacak şekilde belirlendiğini bildiğimi, işbu Taahhütname kapsamında aşağıda
maddeler halinde sayılan durumların bir veya birden fazlasının gerçekleştiğinin Vodafone tarafından
tespit edilmesi ve işbu Kampanya kapsamında sunulan hizmetin tarafımca işbu Taahhütname’ye aykırı
surette ticari amaç vb. şekilde kullanıldığına Vodafone tarafından kanaat getirilmesi halinde derhal ve
yazılı bir bildirim yapılmasına gerek olmaksızın Vodafone’un tarafımı Kampanya’dan çıkarma ve
tarafıma sunulan faydaları derhal durdurma hakkının bulunduğunu ve tarafımdan imzalanan Abonelik
Sözleşmesi’nin Vodafone tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak herhangi bir ihbara gerek
olmaksızın feshedileceğini; Abonelik Sözleşmesi kapsamında tarafıma sunulan her türlü hizmetimin
tek taraflı olarak sonlandırılacağını,
i. Aynı anda bir Cihaz üzerinden 16 (onaltı)’dan fazla cihazdan internet bağlantısı yapılması
ii. Aynı anda 16 (onaltı)’dan fazla eş zamanlı/paralel internet erişimi yapılması
iii. İndirme ve yükleme yönünde aylık 500 (beşyüz) GB’tan fazla internet tüketimi yapılması
iv. Hizmetin paylaşılması, herhangi bir isim (al-sat (Resell), yerel servis sağlayıcı vb.) altında
satılması, ticari amaçla Taahhütname’ye aykırı şekilde router gibi cihazlar (Cihaz) arkasına
bağlanan sinyal güçlendirici vb.) kullanılması

26. Işbu Taahhütname kapsamındaki kampanyaya katılımım ile 4.5G servisinin tarafımca kullanımına onay
verdiğimi ve 4.5G'nin servise açılacağını ve istediğim zaman servisten çıkabildiğimi bildiğimi, 4.5G
servisinin uyumlu cihaz, sim kart ve kapsama alanı ile kullanılabileceğini; 4.5G servis şartlarını, konuma,
coğrafi koşullara, cihaza, şebeke yoğunluğuna, bağlanılan siteye göre değişkenlik göstereceğini
bildiğimi,
27. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve 12+12 aylık süreyle geçerli
olacağını, aşağıdaki adresimin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini bildirmediğim takdirde bu
adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafıma yapılmış sayılacağını, Taahhütname’nin 1’inci
maddesinde belirtilen GSM No.’mun ses iletişimine kapalı olması nedeniyle aşağıda belirttiğim GSM
No.’nun irtibat numaram olarak kullanılmasına onay verdiğimi, eksik ve/veya yanlış bilgi vermem
halinde bu GSM No.’ya yapılan bildirimlerin tarafıma yapılmış sayılacağını, aşağıda verdiğim Abone
Tebligat Adresi ile Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura adresimin aynı
olduğunu, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
28. Bu hizmet VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.Ş. tarafından verilmektedir.

İrtibat GSM No :
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Abone Adı Soyadı :
Abone Tebligat Adresi :
Cep Merkezi/KSK Unvanı :
Cep Merkezi/KSK Kod No :
Abone Yetkili İmza :
Faturalarımın aşağıda belirttiğim e-posta
..........................................@.................................................

adresime

gönderilmesini

talep

ediyorum.

Faturalarımın posta yolu ile değil, SMS yolu ile mobil cep telefonuma gönderilmesini talep ediyorum.
Abone Adı Soyadı:

Abone İmza:

Vodafone grup şirketleri ile iş ortakları tarafından; tüm kullanım (ses, sms, data), yer ve cihaz
bilgilerim kullanılarak bana özel olarak tasarlanacak kampanya ve her nevi katma değerli
hizmetlerden aboneliğim süresince faydalanmayı kabul ediyor ve bu onayımı her zaman 1000’a
İPTAL yazarak gönderip iptal edebileceğimi ve ONAY yazarak tekrar aktif hale getirebileceğimi
biliyorum.
Tüm kullanım (ses, sms, data), yer ve cihaz bilgilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin,
tarafıma elektronik haberleşme hizmeti, katma değerli hizmetler ve kampanyalar sunulması
amacıyla, aboneliğim süresince, Vodafone ve Vodafone’un yetkilendirdiği üçüncü partiler
tarafından işlenmesini kabul ediyor ve bu onayımı her zaman 1000’a İPTAL yazarak gönderip iptal
edebileceğimi ve ONAY yazarak tekrar aktif hale getirebileceğimi, “6698 sayili Kişisel Verilerin
Korunmasi Kanunu kapsamındaki Vodafone’un gizlilik politikasına http://vftr.co/gp adresinden
ulaşabileceğimi biliyorum.
Abone Adı Soyadı:

Abone İmza:
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Ek-1 Kampanya Bilgileri
Redbox Evimin İnterneti Kampanyası
Tarifenin
İndirimsi
z
Tutarı

Redbox 4.5G- 200
GB
Redbox 15 Mbps’e
Kadar- Limitsiz

309,9 TL
349,9 TL

Kampanyal
ı Tarife
Fiyatı –
ikinci 12 ay
(/ay)

Kampanyalı
Tarife Fiyatı –
ilk 12 ay (/ay)

100,9 TL
140,9 TL

Toplam Kampanyalı
Tarife Fiyatı

120,9 TL

İlk 12 ay 1.210,8 TL
İkinci 12 ay 1.450,8TL

160,9 TL

İlk 12 ay 1.690,8 TL
İkinci 12 ay 1.930,8 TL

Kampanya
Taahhüt Süresi

12 + 12 ay

Redbox Evimin İnterneti Kampanyası

Redbox Cihazı

Cihaz Bedeli

Cihaz Bedeli
Süresi

Aylık Cihaz
Bedeli

456 TL

24 Ay

19 TL

* Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
Kampanya Özellikleri:












Kampanya kapsamına Redbox 4.5G-200 GB ve Redbox 15 Mbps’e Kadar-Limitsiz tarifeleri girmektedir.
Kampanyadan Vodafone'a yeni data hattı alarak gelen bireysel faturalı aboneler faydalanabilirler.
Kampanya 12+12 aylıktır.
Ay ile kastedilen fatura dönemidir.
Kampanyaya dahil olan müşteriler kampanya kapsamında 12+12 ay taahhüt vermeleri karşılığında 12
aylık ilk kampanya döneminde RedBox Tarifelerinin aylık standart ücreti üzerinden KDV ve OIV dahil 209
TL indirim alırlar. 12 aylık 2. Kampanya döneminde RedBox Tarifelerinin aylık standart ücreti üzerinden
KDV ve OIV dahil 189 TL indirim alırlar.
İlk dönem için sağlanan fayda ve ödenmesi taahhüt edilen tutar 12 aylık süreç esas alınarak, ikinci dönem
için ise 12.fatura döneminden sonraki dönemlere bakılarak aboneye sağlanan fayda ve ödemesi taahhüt
edilen tutar esas alınarak hesaplanır.
Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kampanyadan Data Hattı ile hiçbir şekilde
Taahhütname’de belirtilen koşullar haricinde başka bir Kampanya’ya katılamazlar ve kampanyadan
yararlanılan süre boyunca, kampanya kapsamında tarafımıza teslim edilen Cihaz üzerinden mobil ses
hizmeti alamayacaklardır, abonelerin hatlarının herhangi bir sebeple iptal edildiğinde kampanyadan
yararlanma haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumlarda Abone’nin bir sonraki faturasına taahhüt cayma
bedeli yansıtılacaktır.
Kampanyaya Redbox 4.5G-200 GB ve Redbox 15 Mbps’e Kadar-Limitsiz tarifeleri ile giriş yapmış aboneler,
Taahhütname’de belirtilen koşullar haricinde başka bir kampanyaya geçiş yapamazlar.
Yalnızca Redbox 4.5G-200 ve Redbox 15 Mbps’e Kadar-Limitsiz tarifeleri bu kampanyanın tahhütnamesi
kapsamındadır.
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30 gün içerisinde 1 defa tarife değişikliği yapılabilir. Yeni müşteriler için ilk tarife değişikliği 30 gün
sonrasında yapılabilir.
Redbox 15 Mbps’e Kadar-Limitsiz paketi seçilmesi halinde, paket dahilinde indirme hızı maksimum 15
Mbps’e kadardır.
Tüm tarifelerin yükleme hızı maksimum 5 Mbps’e kadardır.
Kampanyaya katılım anlık olur. Sadece yeni hat tesis eden aboneler tarafından alınabillir.
Kampanya çıkışları anlık olur ve çıkış yapılan fatura döneminde verilen indirim dışındaki faydalar çıkış
işleminden sonraki ilk fatura dönemine kadar sürer.
Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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.
Bu kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte kullanılamaz.
Güncel ve detaylı kampanya bilgileri ile telsiz kullanım, ruhsatname ve tesis özel iletişim ücretlerine ilişkin
detaylı bilgilere vodafone.com.tr’den erişilebilir.
Vodafone, kontrat süresi dahilinde aşım ücretlerinde değişilik yapma hakkını tüketiciye makul bir süre
öncesinde faturasında ve www.vodafone.com.tr adresinde güncel ücretlere ilişkin bilgi vermek koşulu ile
saklı tutar.
Ek-1’de bulunan cihazların bulunurluğu stoklarla sınırlıdır
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Ek-2 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme
Kampanya Vodafone Telekomünikasyon AŞ (“Vodafone”) tarafından sunulmaktadır. Redbox hizmetinin
tarafınıza sağlanabilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren bazı süreçler, Vodafone Net İletişim
Hizmetleri AŞ (“Vodafone Net”) tarafından yürütülmektedir.
Vodafone’un Kampanya konusu hizmete ilişkin Taahhütnameden doğan yükümlülüklerinin ifası için gerekli
olan ve Kampanya’ya katılımınız kapsamında sizin tarafınızdan Vodafone’a bildirilen Kimlik (ad-soyadı, T.C.
kimlik numarası gibi), İletişim (GSM numarası, e-posta adresi gibi) bilgileriniz, hizmete ilişkin Abonelik bilgileri
(tarife, kampanya ismi ve kodu gibi) Redbox hizmetinden yararlanmanız esnasında otomatik yollarla elde
edilen Modem bilgileri (ücret dâhil modeme ilişkin tüm bilgiler) ve sizi Vodafone ve Vodafone Net
sistemlerinde tanımlayabilmemiz için kullanılan Kişiyi Tanımlayan bilgiler (size özel belirlenen kullanıcı
numarası gibi) tarafınıza modem teslimatı, kurulumu yapılabilmesi, modeme ilişkin arıza/şikâyet yönetimi
yapılabilmesi, hizmete ilişkin taleplerinizin yerine getirilebilmesi, adres değişikliği hizmetinin verilebilmesi
amaçlarıyla, sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak bu hizmetleri yerine getirecek olan Vodafone
Net’e aktarılacak olup verileriniz Vodafone ve Vodafone Net’in sistemlerinde muhafaza edilecek ve
işlenecektir.
Ayrıca modem aracılığıyla altyapıdan elde edilen konum veriniz, Redbox hizmetini Vodafone’a bildirdiğiniz
yerde kullanıp kullanmadığınızı tespit etmek amacıyla, sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak
işlenecektir.
6698 sayılı Kanunun 11. Maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak için veri sorumlusu Vodafone’a
Büyükdere Caddesi No: 251 Maslak, İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemlerimizde kayıtlı e-posta
adresinizden kisiselverilerinkorunmasi@vodafone.com adresine e-posta ile başvuru yapabilirsiniz.
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