Red Hediye Netflix Kampanyası - Sıkça Sorulan Sorular
1. Kampanya kurgusu nedir?
Red Hediye Netflix Kampanyasından yalnızca yeni aktivasyon ya da numara taşıma yoluyla son 30 gün
içinde Vodafone’a RED SINIRSIZ SOSYAL 25, RED SINIRSIZ VIDEO 30 ve RED SINIRSIZ EGLENCE 40
tarifelerine gelen faturalı müşteriler faydalanabilecektir. Kampanya kapsamında, müşterilere 3 ay
toplamda 122.97 TL bakiye ile hediye 2 ekranlı Netflix üyeliği verilecektir. Müşteriler, tarife aktivasyonunu
takip eden ilk 30 günde Vodafone Red tarafından kendisine hediye olarak sunulan 3 aylık Netflix üyeliğini
aktive etmelidir. Kampanya 30.000 müşteri ile sınırlıdır.
2. Kampanyaya hangi kanallardan giriş yapılabilir?
Kampanyaya katılım için kampanyayla uyumlu tarifelerdeki müşteriler, kendilerine gelen üyelik SMS’indeki
linki https://offers.vodafone.com/tr tıklayıp, sayfadaki adımları takip ederek Red Hediye Netflix üyelik
adımlarını tamamlamalıdır.
3. Kampanyaya girişler ve çıkışlar anlık mıdır?
Evet, kampanyaya giriş ve çıkışlar anlık olur. Müşteri aktivasyonunu takip eden ilk 30 gün içerisinde
kampanya kapsamında kendisine Vodafone Red tarafından sunulan 3 aylık hediye Netflix üyelik hakkını
kullanarak üyelik işlemlerini tamamlamalıdır.
4. Kampanyadan yararlanabilen tarifeler nelerdir?
RED SINIRSIZ SOSYAL 25, RED SINIRSIZ VIDEO 30 ve RED SINIRSIZ EGLENCE 40 tarifeleri girebilir.
5. Kampanyaya geçişte bir kısıt/engel var mıdır? (yaş ,blacklist, cep aran list,mernis vb..)
 4. maddedeki belirtilen tarifelerde yer alan müşteriler yararlanabilir.
 Son 30 gün içerisinde numara taşıyan veya yeni aktivasyon ile Vodafone’a gelen faturalı müşteriler
yararlanabilir.
 Red Hediye Netflix Kampanyasına uyumlu GSM numarasıyla mevcutta Netflix üyeliği olan
müşterilerimiz, aynı GSM numarasıyla ve elektronik posta adresiyle kampanyadan yararlanabilirler.
6. Aktivasyon adımlarındaki “İki aşamalı onay” neden gereklidir?
Red Hediye Netflix Kampanyası ile size hediye edilen Netflix üyeliğinizin bitişini takiben verdiğiniz iki
aşamalı onay sayesinde Netflix üyeliğinizi kolayca Vodafone faturanıza ekleyerek üyeliğinizi devam
ettirebilirsiniz. Bu onayı vermeniz durumunda hediye döneminiz bitene kadar faturanıza herhangi bir
Netflix ücreti yansımayacaktır.
7. Kampanya süresince tarifeler arası geçiş yapabilir miyim?
Kampanya kapsamında müşteriler uyumlu olmayan bir tarifeye geçtikleri takdirde kampanya haklarından
faydalanamazlar. Kampanya süresince, yalnızca RED SINIRSIZ SOSYAL 25, RED SINIRSIZ VIDEO 30 ve RED
SINIRSIZ EGLENCE 40 tarifeleri arasında geçiş yapılabilir.
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8. Bu kampanya kapsamında verilen haklar nelerdir?
Hediye Netflix üyelik işlemlerinin tamamlanması sonrası, müşteriye 122.97TL değerinde bakiye tanımlanır.
Mevcut hediye 2 ekranlı Netflix Standart Paketi’dir. Ancak müşteri dilerse farklı Netflix paketlerine geçiş
yapabilir ve bakiyesi de geçtiği pakete orantılanarak hesabına yansıtılır. Müşteriler tüm Netflix planlarında,
akıllı telefon, tablet, akıllı TV ve dizüstü bilgisayarlarından izleme gerçekleştirebilir.
Netflix
planları

Planların
İçerik

Satış fiyatı
(TL)

Hediye
süresi (ay)

Hediye
edilen bakiye
(TL)

Netflix Temel
Paketi

Tek cihaz, SD
Çözünürlük

26,99

4,56

122,97

Netflix
Standart
Paketi

2 cihaz, HD
Çözünürlük

40,99

3,00

122,97

Netflix Ozel
Paketi

4 Cihaz, Full
ve Ultra HD
Çözünürlük

54,99

2,24

122,97

9. Kampanyadan yararlanabilecek abone sayısında bir kısıtlama var mıdır?
Evet, Vodafone yasal kurallar çerçevesinde bildirerek kampanyada değişiklik yapma, sonlandırma hakkını
saklı tutar.
10. Aynı müşteri birden fazla hattıyla kampanyadan yararlanabilir mi?
Evet farklı GSM numarası ile müşterilerimiz bu kampanyadan yararlanabilir.
11. Kampanya bittikten sonra tarifem değişecek mi?
Hayır. Ancak verilen Netflix faydası 3 ayın sonunda sona erer.

2
C2 General

