SINIRSIZ FreeZone Guzelligi Paketi – Faturalı Müşteri
o Paket hat sahibinin ya da mernis ile akrabalığı doğrulanan hat kullanıcısının 25 yaş ve 25
yaş altında bireysel müşterilerin kullanımı için geçerlidir.
o Yeni aktivasyon ve numara taşıma yoluyla son 30 gün içinde Red tarifelere (Red Sınırsız
İletişim 20, Red Sınırsız Müzik 25, Red Sınırsız Sosyal 25, Red Sınırsız Video 30, Red Sınırsız
Eğlence 40) gelen müşterilere paket otomatik olarak tarifesinin üzerine tanımlanacaktır.
o Paket kapsamında müşterilere kotadan düşmeyen iletişim paketi ve kotadan düşmeyen
Gamer Paketi kullanım hakkı ücretsiz olarak verilir.
o Kotadan düşmeyen iletişim, Vodafone’un iletişim içerik sağlayıcılarla yaptığı anlaşmalara
göre oluşturulan, içeriğini ve ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu
paketlerdir. Kotadan düşmeyen iletişim hakkı; Whatsapp, Facebook Messenger, Vodafone
Message+ ve Vodafone Call+ uygulamalarında geçerlidir. Bu uygulamalar dışındaki
iletişim içerik sağlayıcılarından yapılan internet kullanımı tarife kotasından düşecektir.
o WhatsApp ve Facebook Messenger Sesli Arama ve Görüntülü Arama hizmetleri bu faydaya
dahildir. WhatsApp ve Facebook Messenger sohbet mesajları ve sohbet esnasındaki dosya,
konum, fotoğraf, video vb. paylaşımı faydaya dahildir.
o Gamer Paketi “PubG Mobile”, “Discord” , “Zula Mobile” , “Twitch”, “TFT Mobile” ve “League
Legends: Wild Rift” uygulamaları kapsamında tarifenin internet kotasından düşmeden
kullanım yapılabilmesini sağlar. Bu uygulamalar dışındaki video içerik sağlayıcılarından
yapılan internet kullanımı abonelerin mevcut tarifeleri üzerinden ücretlendirilecektir.
o Pakete sahip müşteriler “PubG Mobile”, “Discord” , “Zula Mobile” “TFT Mobile”, “Twitch” ve
“League Legends: Wild Rift” uygulamaları yönündeki kullanımlarında, bu pakete sahip
olmayan müşterilere göre 4.5G şebekesinde mobil şebekenin yoğunluk anlarında
önceliklendirilmektedir.
o Önceliklendirme sadece 4,5G’den yapılan kullanımlar için geçerlidir.
o Servislerin önceliklendirilme gerekliliği 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 düzenleme ve
kararlarına, üçüncü kişilerden gelebilecek bilişim sistemlerine yönelik hukuka aykırı
müdahalelere, sanal (siber) saldırı eylemlerine, bağlanılan uygulamalara göre değişiklik
gösterebilir, yapılan önceliklendirme, müşterinin yalnızca ihtiyacı oranında sağlanır.
o Müşteriler başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapamaz. Abonelerin,
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 Gamer Paketi’ nde reklam sağlayıcıları tarafından reklam gösterimleri yapılabilmektedir.
Yapılan bu reklam gösterimleri ‘Gamer Paketi’ kapsamında değildir. Bu kullanımlar
abonelerin mevcut tarifelerindeki internet hakları dahilinde ücretlendirilecektir. Bu
çerçevede ‘Gamer Paketi’ndeki abonelere 50 MB’lık hediye ekstra internet faydası her ay
koruma amaçlı olarak tanımlanacaktır.
o “PubG Mobile”, “Discord” , “Zula Mobile”, “Twitch” ve “League Legends: Wild Rift”
uygulamalarında; mobil uygulama ve internet sitelerinden farklı bir kanala yönlendirilen
video içerikleri paket kapsamında değildir.
o Twitch ve Discord’a canlı yayınlar, upload ve downloadlar dahildir.
o Vodafone, tarifelerindeki her yöne internet kotasının 5 katından fazla oyun uygulamaları
yönünde kullanım yapan aboneler için ticari inceleme yapma hakkına sahiptir.
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o İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca
ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurt Dışında kullanılan veri
GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
o Paketin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar.
o Paket müşteriye tanımlandıktan sonra paketle uyumlu tarifelerde olduğu süre boyunca
ücretsiz ve otomatik olarak fatura dönemlerinde yenilenir. Müşteri paketin geçerli
olmadığı bir tarifeye geçiş yaparsa paket iptal olur.
o Paket kapsamında yüklenen içerik fatura dönemi bağımlıdır. Kullanılmayan bakiyeler
fatura dönemi sonuna silinir; bir sonraki aya devretmez.
o Paketin 80-100 kullanım bilgilendirme SMSleri ayrıca hesaplanarak gönderilir.
o Paketten çıkış yapıldığında yüklenen faydalar paketin geçerlilik süresinin sonuna kadar
kullanılabilir.
o Müşteriler Vodafone’dan numara taşıma, faturasız hatta geçiş, dondurma, iptal, kapama
işlemlerini yaparlarsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.
o Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden
düşer.
o Paket bittikten sonraki kullanımlar tarifenin kendi ücreti üzerinden ücretlendirilir
o Paket bir GSM No tarafından yalnızca bir defa alınabilir.Bir GSM No’da yalnızca bir adet aktif
paket bulunur. Paket üst üste alınamaz.
o Paket sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımı GPRS uluslararası dolaşım
tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
o Paket kapsamında yüklenen kullanım hakları transfer edilemez.
o Paketi satın alan kullanıcıların 3G ve 4G servisi otomatik olarak açılır. Paket kullanıldığı
sürece 3G ve 4G servisi kapatılmaz.
o Paketten, cihazınız 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında
faydalanabilirsiniz. Aynı şekilde cihazınız 4G destekliyorsa 4G hızında, desteklemiyorsa 3G
hızında veya 2G/edge hızında faydalanabilirsiniz. Vodafone 4G/3G kapsaması coğrafi
koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
o Paketi kullanabilmek için telefonunuzdaki internet ayarlarınızın yapılmış olması
gerekmektedir.
o VOIP, P2P (peer to peer), 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.
o IP adresinizi maskeleyen/gizleyen, HTTPS protokolü üzerinden DNS URL çözümlemesi
sağlayan ya da şifrelenmemiş trafiğin şifrelenmesine sebep olan herhangi bir cihaz,
uygulama ya da servis kullandığınız takdirde, ilgili internet kullanımlarınız Sınırsız
Freezone Güzelliği Paketi kapsamındaki internetinizden yemeyen İletişim Paketi ve
Gamer Paketi kapsamına dahil edilememekte olup, tarifenizin data hakları üzerinden
ücretlendirilirsiniz.
o Vodafone tarife/paket koşullarını, tarifeye/pakete ilişkin kampanya koşullarını ve
ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.
o Vodafone'un tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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