Redbox Evimin İnterneti Kampanyası
Genel Esasları
Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
24 Aylık abonelik taahhüdü verilmesi durumunda geçerlidir.
Kampanya 30/06/2021 tarihine kadar geçerlidir.
Kampanyadan TC uyruklu, bireysel yeni müşteriler yararlanabilir.
30.06.2021 tarihine kadar fiber internet altyapısının bulunmadığı ve 4.5G hizmet kalitesinin uygun
olduğu bölgelerde sunulacak olup, faydalanmak için kampanya ile birlikte yeni bir Vodafone data
hattı alınması gereklidir.
Kampanya kapsamında Vodafone Satış Noktaları ve Vodafone müşteri hizmetlerine ulaşan başvurular
için; hizmetin talep edildiği adres bilgisi sorgulanır. Adresin hizmet sunulabilmesi için uygun olması
durumunda kurulum için randevu alınır. Kurulum aşamasında adreste ikinci bir kontrol yapılır ve
uygunluk durumunda abonelik ve kampanya sözleşmeleri imzalatılarak, ürün ile ilgili gerekli
kontroller yapılır, kurulum tamamlanır ve Redbox cihazı teslim edilir.
Kampanya kapsamında Abone’nin Vodafone’dan Redbox modemi talep etmesi halinde vergiler
dahil Aboneye 24 aylık fatura dönemi boyunca aylık 19 TL ödeme seçeneği ile sunulur veya
Abone’nin talebine göre Abone’nin ilk hizmet faturasında peşin olarak ücretlendirilir. Kampanya
kapsamında Vodafone’dan Redbox modemi alan Abone’nin modem kurulumu talep etmesi
durumunda vergiler dahil 150 TL olan modem kurulum hizmeti ücretsiz olarak sunulacaktır. Sunulan
modem sıfır veya yenilenmiş 2. el olabilir.
Redbox’a Hoşgeldin kampanya ücretine ek olarak, Taahhüt Süresi’nin ilk 12 aylık fatura döneminde,
86 TL yeni tesis özel iletişim vergisinin aylık 7,17 TL olarak, 37,26 TL’lik telsiz ruhsatname ücretinin
aylık 3,11 TL olarak eşit taksitler halinde faturaya yansıtılacaktır; aylık 3,11 TL telsiz kullanım ücreti ise
abonelik süresince her fatura döneminde faturaya yansıtılacaktır.

Seçilen Kampanya kapsamında Abone’nin Vodafone’dan Redbox modemi alması halinde, Abone’nin
kullanımından kaynaklanan arızalar hariç olmak üzere, cihazda meydana gelen arızalar 2 (iki) yıllık
garanti süresince garanti kapsamına dahil olup, arızalı cihaza ilişkin değişim işlemleri Vodafone
tarafından Abone’nin talebi üzerine gerçekleştirilecektir.
İnternet hizmeti kapsamında, hız seçeneklerinde Abone’nin alacağı hız garanti edilmemekte olup,
Abone’nin hattının uygunluğuna bağlı olarak paket içinde tanımlı, alabileceği en yüksek hızda hizmet
verilecektir.
Kampanya kapsamındaki Redbox 4.5G - 200 GB tarifesi kotalı intenet tarifesidir. Redbox 15 MbpsLimitsiz adlı internet paketi kotasız paket olup Abone’nin taahhüt süresi boyunca herhangi bir paket
aşım ücreti ödemesine gerek olmayacaktır. Redbox 15 Mbps-Limitsiz paketinin indirme hızı
maksimum 15 Mbps’e kadardır. Taahhütname kapsamındaki tüm tarifelerin yükleme hızı maksimum
5 Mbps’e kadar olacak şekilde hizmete sunulacaktır.
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Redbox Evimin İnterneti Kampanyası kapsamındaki tarifeler sadece yurt içinde kullanılabilecek
olup, kampanyadan yurtdışında faydalanılamayacaktır.
Kampanya süresi kapsamında, Abone’nin ay içerisindeki mutat veri kullanımı (download) 500 GB
kullanım eşiği olacak şekilde belirlenmiştir. İşbu Taahhütname kapsamında aşağıda maddeler
halinde sayılan durumların bir veya birden fazlasının gerçekleştiğinin Vodafone tarafından tespit
edilmesi ve işbu Kampanya kapsamında sunulan hizmetin işbu Taahhütnameye aykırı surette ticari
amaç vb. şekilde kullanıldığına Vodafone tarafından kanaat getirilmesi halinde derhal ve yazılı bir
bildirim yapılmasına gerek olmaksızın Vodafone’un Abone’ye sunulan faydaları derhal durdurma
hakkı bulunmaktadır ve imzalanan Abonelik Sözleşmesi’nin Vodafone tarafından haklı nedenle tek
taraflı olarak herhangi bir ihbara gerek olmaksızın feshedilecektir.
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
Kampanya süresi sona erdikten sonra Abone’nin İnternet hizmetini almaya devam etmek istemesi
halinde söz konusu hizmetler Abone’ye www.vodafone.com.tr internet sitesinde yer alan standart
İnternet Tarifelerinde belirtilen aylık ücretlerden faturalandırılacaktır.
Abonelik Sözleşmesi’nden doğan damga vergisi Abone’nin sorumluluğundadır.
Vodafone modemin markasını ve İnternet hizmeti liste fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Abone, Redbox Evimin İnterneti Kampanyası koşullarını imzalayarak, kampanyaya katılmayı kabul
ve taahhüt eder.
Bu hizmet VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.Ş. tarafından verilmektedir.
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