
ABoNE g|ı_ciı_eni

Adı:

Soyadı:
DoğumYeri:
DoğumTarihi:
Eğitim Durumu:

Çatışma Durumu:

//
iııöğretim
universite
özet sektör
Kamu
A-
Uqrencl

Çiftçi

Lise
Yükseköğretim

Serbest
Emek[i
Ev Hanımı

Esnaf Çalışmıyor

Erkek
Pasapoiı
Diğer

Mes[ek:
Aytık Getir C1-1-):

Cinsivet Kadın

ximtıHıürü: NÜfusCÜzdanı
thtiyet

Kimlik Seri/Sıra No:

TC Kimlik No:

ABoNE g|ı_cİı-enİ

Cep Telefonu: 0
E-Posta:

ııizıurriru vERlLEcEĞi ıpngs
Mah/CadlSok:

/
Bina Adı/Bina No/Daire No:

/
Semt:
itçe:

Posta Kodu:

GENELgİı_eİLEn
Sipariş No:

HizmetTipi: ADSL Ya[ın Te[efon Cl-H|0

Fiber Telefon VOIP)

Hizmet Statüsü: Yeni Hat Farklı İştetmeciden Geçiş

Kampanya Seçeneği:

Kampanyadan Fayda[anacak Vodafone Mobit Hat Bilgileri
(Vodafone mobit ite yapılan Vodafone Net kampanyalan için geçertidirJ

iıırERı.ıgr ERlşlM rıizurri iı-ı iı_ciı_i giı-ciı_En
İnternet Bağ[anacak Telefon Nu marası (Varsa):

XDSl-/Fiber Hizmet Numarası (Varsa):

Nız
Kota:

TELEFoN rıİzugrİ iı_ı iı_cİı_İ giıciı_En
Hizmetten Faydatanacak Sabit Hat Bilgiteri Varsa):

Dakika:

ABONELiKTERCİHLERİ
Abonelik. ku[[anım. veı cihaz, profilbilqilerim dahil" kişisel.
verilerimın, aboneliğim süresince vod5fone ve vodafone
Net tarafından, profrıosvon, tarife, cihaz önerisi, katma
deöerl,i hizmetlör vb. tüm kampanvalann, hizmetlerin
oe[ıstiril-mesi. hazırlanması ve sunülması içi n işlenmesine ve
ğavılan amaçlarla vodafone is ortaklanna aktanlmasına izin
velivorum. Üodafone Giztitik Politikası icin:
rıttdllwınruvodafone.co m.trftodafoneH a kki ndalgizti ük
po[itikasi.php)

Vodafone Net'ten avantajlı seıvis, ürün ve tarifelerle il.gili

kampanya duyuru[arı gelsin.

Numaram rehbere geçsin.

Elektronik imzalı E-Fatura gönderilsin.

[-Posta: @

Fatu ramın adresi me gönderilmemesini istiyorum.

Satış Temsilcisinin TCKN:
Aktivasyonu Yapan Bayinin Adı:

Aktivasyonu Yapan Bayinin Kodu:

ir

Hizmetin verileceği adres fatura adres! ile aynı mı?
Evet Hayır

Hayır ise tütfen doldurunuz:
Mah/CadlSok:

/
Bina Adı,/Bina No,/Daire No:

/
Semt:
i[çe:

Posta Kodu: il:

Gu bo|üm bayi tarafından doldurulacaktır.)
BAYİBİLG|LERİ
Satışı Yapan Bayinin Adı:

Satışı Yapan Balnin Kodu:

İsbu VODAFONE Nf|- İLnİsİııı rıİzıvrıLınİ AS. Abonel_ik Sözl"eşmesi'ni imzaLamadan önce, ön yüzündeki ve arka yÜzde yer a[an.1 1

(iın bir) maodeden ibaret o[an Abonel_ik Sözl,ejmesi şartlannı ofuduğumu ve kabulettiğimi, burbda vermiş olduğum bitgil"erin doğru vt

eksiksiz olduğunu beyan ederim
/ t HAT SAHİBİAdı Soyadı ABONEAdı Soyadı Vodafone Net ltetişim HizmetleriA.Ş.

ıarnt ....../......."/ mT SAHiBi imzi ABONE imza Kaşe/lmza

lr,",,,
)tEilE ,/
[nERi/AŞ, ,/L

İW rlvodafone 
"*,,*,*.

O vodafone lll l ill l lil lil ll ll l llll]ll l lll ıil
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VODAFONE NET iı-rrişiıvı HiZMETLERİ A.Ş.
BiREYSEL TiP BiLGi FORMU



olması durumu nda, VODAFON E N ET ABON E'yi önceden
vazılı olarak biloil,endirmek kaydıyla tahsis edilen velveya
[Jsınan numar5vı değiştirebil.tİcek veya iptaI edebilecektir,
İ.2.s.o. AgoNE, hız]nietin iptali hafi hariç olmak üzere
İeİ Hizmeti kapsam ında, lİullanmakta olduğu
numaravı habeıleşmeye kapatması ya da
ıuttannıaması hatınde www.vodafone.net.tr internet
sİİİİlnOe bildiriten tarife kapsamında belirlenen sabit
İİlİlt/vıllılt ücreti ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE6. MALi HÜKÜMLER
dİ. AgO1.1l. alacağı Hizmetlere istinaden bu Sözleşme'nin
ekinde ver al,acakbasvuru formunda veya kampanya
laahhüİnamesinde yer alan seçmiş otduğu TarifeUen
ücretlendiritecektir.
s.z-VoonroNE NEI ABONE'ye son ödeme tarihinden
ahCe, ABONEnin eline ul.aşaİak ve bel,irti bir ödeme süresini
lntlvj eOecek şekilde Bil.gi Formu'nda betirtilen ABONE
İdresine ihbar'sız ve kayı[sız şekilde ya da Ka[ıcı Veri
§rlİİvrcıJı ile fİtura qöhderrirekte yüHümtüdür. ABoNE
İaİafıİdan eksik bitoİveritmesi, adr-es değiştiri[mesi veya
ooİtİOİ mevda na Ğ'etecek aksa ma [a rdah dolayı oluşa ca k
becikmel.erğen VODRrONE NET sorumlu değitdir. Faturası
ğllne utasmayan ABONELER fatura bilgilerini,
Üoaatonıİ Ne[ M ü şteri H izmetleri'ni n kü ru msa I
aUoneter icin 085Ö 210 0542 numaratı, bireysel
aboneler lĞln 0850 5420542 numaralı telefonundan
vavrwww:ietfatura.com adresinden öğrenebilir]er.
ğ.ğ. Faturatİrının bası[ı olarak kendilerine 9önderi[mesini
istemeven. ancak, etektronik posta adres[erine
oanOeİltmbsini isİeven ABONE'l,er, E-Fatura aboneliği
falebinde bulunabilirler. Bu ABONE'[erin ve fatura bil.gileri
SMS ite oönderilen Abone[er'in faturaları, mevzuata uygun
otjraİs6nödemetarihinden enaz7 (yedi)günönce _ . .

ulaşacakve betirti bir ödeme süresini ihtiva edecek şekilde
e[ekİro n i H posta veya kı sa mesai i [e. gö. n d e ri ti ı teQtig$, _
İrlreİlerind avnca dasılı fatura qöndğrilmez. VODAFON E

NEİ-r-raturatının eline geçmeOigini bildiren ABONE'tere
ve E-Fatura'nın ABONE'n'ın etektrohik posta adresine
ulastıĞına il,iskin tevit atamadığı hallerde söz konusu
E-Fİtu"ra'vı tdkrar qbndererek kısa mesajla fatura tutarıve
son ödeıİıe ta rihi hakkı nda ABON E'yi bi[gi[endiri r.

ngONrnln e-posta servisi kaynakl.ıİoruhlar da dahit teknik
neJe nTeİle o ıİ jya 

ç ıl«a n soru-n [a rda n VO DAFO N E N ET
sorumlu tututaıİıaİ. ABONE'nin daha sonra E-fatura
İjlenlnOenvazqeçmesi ha[inde,fatura[arABONE'nin, ._...

Ü-Ö-OArÖllr Nlte gilqi Formu'nda veya daha sonra bildirdiği
teblioat adresine qön-derilmeye devam edilecektir.
6.a. ğu SözteşmĞ kapsamıridq!ı tiz_T.gtlerin bedeli,
faturada betirtilen vÖya VO DAFON E N ET'in
www.voaarone.com.tı internet adresinde belirtiten
ödeme kanalları aracılığıyla ile ödenecektir.
ğ.l. Hernangi bir faturaya-ait alacağın tahsili, ABONEnin.
OhCeHİConehlere ait ödenmemişborçları n ın ifa editdiği
İnlam ına oetmez. VODAFON E N ET, ABON E tarafı ndan

vjp,laİaH 6demeleri öncel.ikte 9eçmiş dönem borçlanna
-saüma 

hakkını sakh tutmaktadır.
s.6. VÖonrONE NET tarafından ABONE'ye tahakkuk
ğıılrllen uırıtterln faturada bel.irtilen soh ödeme tarihinde
Oİlİnmemesi ha[inde, VODAFON E N ET tarafında n g üntü k
bazda oecikmeli qün sayısı kadarfaiz uygulanır.
ürouıınacak failorant5n hakkında dü2entenen fatura[arda
v6 flqltl Hizmet Kanatları aracı[ığıyla bil,giverilir. Bunun[a
üı riiıft ö. uvq uii nii jx ta iz, Am niti Al.aca'kla rı n ı n Ta h si [i U su l,ü

Hİİİİn'Oj(anun'un itgili maddesinde belirtilen faiz oranını
asamaz.
6.z.leOiüe tarafından gecikme faizi ite birlikte

i*r*ru.

tahakkuk eden ücretlerin faturanın son ödeme
İİrİnlnae ödenmemesi halinde ödeme yapı[ıncaya
kadar hizmetin sunumu ABONE bilgilendirilerek
kısıtlanabilir yb da durdurulabitir. Söz konusu
İjİÜlİenO lrmede açma ka pama ücreti uygu [a nacak
Ouİı_İmtİr lçin asgdriyedi(7) gün önce ot-acak şekitde
Uorİun oOÖnme-me§ hal,indğ kıstlama ya da durdurma

ÇtÖmlnln vapıl.acağı tarih.bitgisine ve a.lıhacak açma kapama
Ücretitutanna ververilir. Odemeyapıldıktan sonra en geç

vl rmİ aan Q41 saat.içi nd e hizm-eti n .su n u m u na deva m
6anlı. Faturanın son ööeme tarihinde ödenmemesi nedeni
ite nl2metln durduru[ması durumunda, hizmetin
İuİjurulOuOu tarihten itibaren ABONE'ye herhangi bir
hizmet bedeli yansıtı[maz.
OS.AgONe, fİtura edil,en bir mebtağa itirazda
ULÜnaubu İalİJlrde, itirazını faturafı teslim atdığıtarihi
[al«rü eoİİ-r (bid yıt İçerisinde bitdiiecektir. ABONE
ltlrİİınİ cevap alİp a|.'madığına bakmaksızın, fatura
ueJellnl son öderııe tarihine kadar ödemekle
;üİffi İ-üd ü r. Fİtu rava va p ı [a ca k iti razl.a rda ABO N E'n i n h a kh
'Uu [u n ması d urum unda ABON E'ye iade edilecek tutar
ABONİ nin tatebi doğruttusund6 5 (beş) gün_|$.ndç 

,

AğÖNE'ra nakden ia"de edil.ecekveya ABONE'nin daha
sonraki 

-faturasından 
mahsup edilecektir.

e.İ. ğu Sazleşme'den doğİn hertür[ü verg!, r_esjm, [ıarç
vb. mal,i vükÜmtülükler ABON E'nin sorum[ulug9ı9?..
o[uo. bu Sözl.esme çerçevesinde verilen hizmetler il,e il,giü,l

oİar'ak, haten uygutanmakta olan veya il,eride
üvq ütına uitecelıve resmi ma ka m[a i tarafı nda n hizmete
llİsRln Oellrlenen kullanım, satış vçya içıtiyaza ilişkin vergive
resimter, katma Değer Vergisi ve O2el. ltetişim Vergisi
ABON E'ye fatura edilecektir.

MADDE 7. sÖzLEsME,NİN sÜ.nşsi VEjLK..
iiAĞı_Aıırı N ı N G ERçEKIEşTi Ri LEcEGı su RE
§oz[esme ABONE tarjfından Lsulüne uygun olarak
Oo[Ou'rutara k imza[anması i[e yü rür[üğe girecek ve
İJrİrlaİOjn biritarafından fesih şartlarına uygun olarak . ..
feshedi[inceve kadar vürürtükte ka[acaktır. Hizmet, 9eret(l.i
nİİtın VO On-rON E N (T ta rafı nda n tesis edilebi lmesi ve
o"İÖHt Huruİumlann vapılmasını müteakip, ABONE'nin hattı
Rurulu iİe ABONE bağHd Ulr işletmeciden hizmet alıyorsa,
AgONE'nln diğer iştetmeci ile abonelik ilişkisinin sona
..mesİve oeĞkli İa n ımları Va pmasını m ütaki p hizmet
, r. İıİİ .v5 iia z r' tii te g öT.i"i[,e Vo onr^q.ıı E'N ET.kayn a kn

n i r e n o e(sOz ko n u su o-[ma m a s ı ha [i n d e Sözleşme'n i n

lmzasİndan itibaren 30 işgünü içinde haberleşmeye
açı[acaktır.

MADDE 8. SÖZLEşME,NİN FEşıJİ
g.İ. ABONe, SözleŞme'yi her bir hizmete itişkin
kİ ;lnİ,;-iöiü ıkİ ;;'kİ İ İi lma l< lıJva ı i [e m ad d e 8, 2'd e
uılltllen usu[te herzaman sona erdirebilir.
ğ. 

j. lİİİÖ llEuu ğazıeşme'yi feshetmek ıstedlğı takti rde,
u,İta ıeoı nı Vo DAFO N E N ET'i n tebligat adresine v. eyq
tevİfİOlİmiş oLmak kaydı i|,e VODAFbNE NET'e ait faks
İİİıİa-ras, nd veya H izıİet Ka na[[a rı a racı lı ğ ıyla.yazr 1ı ve
i mza ]ı o1ara k v6ya g üven t! elektronİ k imza ku [[a nı La ra ı(

İİoİİİ l[e vevaİa[ıcı Veri Saktayıcısı ile bildirecektir,
ğ.5. ÜİuÜne u'vqun olarakABONEiarafından yapılan fesih
uİül rİmi noe, VöbAFoN E N ET bitdi rimin kendisi ne
;Em;;nd;n itibaren 24 (yirmi dört) saat içinde, ABONE'ye
fesih tateb.inin al,ındığı bitgİsi itetirve ücretlendi.rT,Jeyl. .

o u io ıiiui. Ü crettend iim eii n d u rd u ru tma_sı i te bi rti kte h izm et
İĞıtlJnİnllir Ğya durdurutabiti r. VODAFON E N ET fesi h

İİİeninln HenaĞlne ul,aştığı tarihten itibaren 7 (yedi). gün.

içinde kendi sistem[erinde fesih işlemini gerçekl.eştırerex

Q VOdafOne GRup şiRKEriı

lll llıllilılil llllllilıilllllllilı
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VoDAFoNE NET iLETiŞiıı ıı.izı,ııErLERi A.Ş-
ABoNELlK SOZLEŞMESl



Söz[eşme'nin feshedil,diğini, ABONE'nin isteğine bağl,ı

olma(sızın oosta, etektronik posta, kısa mesaj arama yada
Ka [ıcı Veri S'ak|.ayıcısı ile yöntemteri nden bi ri ni kull,a nara tt

ngON l've bitdi rİr. Fesih İşlemleri sı rası nda Türk
retğrJd l ni İİsvon A.Ş. kaynaktı geci kmelerden
VODAFONE NET'in herhangi bir sorumluluğu
bu[unmamaktadır.
g.4. ngONE'nin Sözleşme hükümleriniveya ilgiti mevzuatı
ihl,aI etmesi ve özetlikle;
(ıingoNğiarifından Sözleşme,nin tanzimi sırasında verilen
Ülİoİ ve Uilqilerin eksik, sa6te veya yanlış otduğunun ya da

söz"kon usu bi [gi ve bel.gelerin gü ncel olmad ığ ı n ın

saptanması;
(lTİAgÖ İ l İarafı nda n huku ka aykı rı ya da.§q ç nitetiği ta şıyan
biİ faatiyetin varl,ığı konusunda hak[ı bir süphenin
bu[unması;
(İllj AğOllğ tarafından gecikme faizi ile birlikte tahakkuk
öden ücret|.erin faturanın son ödeme tarihinde
ödenmemesi;
İvİ MadOe + 

j Z. nlkmunde bel.irti len d u rumtarda,
Ağbllİlıin tatep editen Ara Odeme,Avansveya Depozit
ödemelerini vapmaması;
M neOl.|l'nİn İlmakta olduğu hizmeti 3. kişil.ere
ki ral.a ması/ku[[a nd ırması
nİlterinde VODAFONE NET, kanundan ve Sözleşme'den
İİuunJkİİnan haktjrı saİ<İ, Xaİmak- üİere, ihtatin nitetlgine
oö're: b) Hizmetl.eri n sunu m u nu geçici olarak veya
İahİİİİn durdurma veya (b) yazilı olarak bil,dirmek
İJİetİvte Sozlesme'vi feshetme ve (c) yasal takip süre.ci

baslafma haklarına İahiptir. Yukarıda belirti[en ha[[erde,

AE-ÖtİE İkÜİ Ulr İure öhcesinde, çeşitli mecralar ara.cılığı.

iıe-.inbı qideri1ebil.ecek nite1ikte ise ihtatin giderilmesi, aksi

takdirde'vukarıda belirtilen yaptırım[arın uygutanacagı
konusun-da uyarı[acak ve bi[gi[endirilecektir.
g.İ. İiİmEldrin durdurulm5sıveya Sözleşme herhangi bir

nbdenĞ tesih editmesi ha[inde; AaOXe yasalarda yazı[ı
Oltcümte vergiteri ve o zamana kadarki _kultanım
llİİ*lerlnl vğvarsa diğer borçla rı n ı beli rti len sü re
icinde ödemekle yükümtüdür.
d.o. VoOnrONE NET tarafından ABONE den Depozit veya.
Avans oibi bir bedel a[ınması halinde Sözleşme'nin teshini
;lÜİ;;'ki ;; Vö DAFö N i N ıi ö o n o e ieceğ i so n fatu ra d a

ngÖNtkİÖn İlİnan bu bedeferi düşece-kve kalan tutarı 15

oün icerisinde ABONE'ye iade edecektir.
ğ}. SbİrcİmJnin fesnİna[inde, bu cihazların VODAFONE
NET;JÜaÖsi onqOrü tüvorsa iade sü reci ne ilişki n prosed ü r

na HkİnO j bitq i T5raf tarİ rası nda aynca imzala naca k ola n

taahh ütnam-ede be[irtilecektir.

MADDE g. cizı_İı_ix
g.İ. İaraftaı Gizti Bitgiter'in (Taraflar dan herhangi biri

ta raf ı nda n d iğer Ta r5f'a (yazı [ı, söz[ü, elektroni k ya, da,
manvetik forfrıatta veya başka bir şekitde) ifşa edilen her
tÜr[Ümal.ive teknik bitgi, iş bitgisiya da. laratlar'ca s.aglanan

,ÖvJ ÖrİsİteOilir kı lınm ığ veri ya-da her tü rtü bi tg i) onta rı

acİkl.amİs olan Tarafin önceden yazılı rızası alınmadan
ucuncu Dır KıS|veva kuruluşa açıklanmayacağııle bu. . . . .

Sözlesme kaösariıındaki yÜkÜmtÜtüklerin ifası dışında hıçDır
İmİİ iCin ku[[anılmayacJğı konusunda mutabıktır[ar,
ğ.z. AgÖNı, ÜÖpArdııı NtT'in, vodafone Grup.ş_ir!et!,1.l !L,
İnonJUiloil'erinin pavhşmasına onay vermiştir. VODAFONE
ll lr' i n, Vo'O afo n e Ğ rÜ p §i rketteri'yle b u Söz[eş m e'ye
isti naden va pacağ ı bilbi paylaşı m ı Sözleşme ka psa m ı ndakı
oiztitik vükümtutüğıinün ih[a[i olarak kabuI edil.meyecektır.
ğ.s. ciiti Bitgil.e/in;(ı) kamunun bitgisidahitinde otması, (iİ)

UİİrJİİt'ça lİerhangi bir gizlilik an[almasına veya il,gilıi

, mevzuata aykırı olmayan biryol.clan ogrenılmesı, (ııı,
L
'"'"l']J'J I !,'' 

",,,,. 
r,z metteri A.ş,

Ta rafla r'da n biri ni n bitgiteri bi r mah kemeni n ve. ya resm i bi r

kurumun emri üzerine i[gi[i merciye açIt(amaK zorunoa
İİJİ.İsİ, tırl VoonroNılıET taraTından Vodafone Grup i
§irİetteİl lle pavlaşılması ha[[eri, bu Sözleşeme kapsamında

Öİ2ti tutma yu H-U rrituıUğ ü nü n i htali ola ra k kabu I

ediImeyecektir.

MADDE 10. MÜCBiR SEBEP VE UMULMAYAN HALLER
İÖİf.raİtjrtİİn Uiiinln bu Sözleşme il.eyüklenmiş olduğu
borc ve vükümtütüklerden herhangi birini kaza, yan9ın, su

6İskıhİ.tıİer. deprem, savaş, iç sava!, isyan veya idari

makam[-arın heİhan9i bir davranışı,kg.ıqn veya herhangı Dır

hukuki düzenteme g-ibi kendi kontrolü dışındakibenzerı
İJUJpİeİ neaeniyle"yerine getirememesi bu tarafın
İoİu ıİıİutuö u sonuc-u n u doğu rmayaca k ve bu d u ru m
;ü;İ;Ğb'"D;ıara( Hauut 6ditecektir. Mücbir sebebin 30
(otuz) takvim qünü boyunca ortadan kalkmaması
İltİru-munOa, Tİrafta/dİn her biri Söz[eşme'yi feshetme
hakkına sahiptir.
l Öj. gu §örleşme bağ l.a m ında Tü rk Tel,ekom ü ni kasyon
A.§:cİen re OÜer oper5törlerden kaynaklanan kesintive
'o 

İ'Ci Hm eİğ r vğ Ü ç iİ n cü şa h ı sla rı n eyl,e m [eri, ö n g ö rü [e meyen
5ci[ bakım onarım çalışmatan, yetkili makamlann uyguladıgı
Heİlnİ ve Hİsıtİamaİar Umutmayan Ha[er sayılacak o[up,

VODAFONE NET bu kesintive kıstlama[ardan dotayı
soru mlu olmayaca k ve ABON E blr _[e_şilı!! ve
İ-"c] İİrİl"lÖİaEn aolavı VO DAFO N E N ET'i n so ru m [u [uğ u

Eihetlne gidemeyecektir.

MADDE 11. UYUşMAZLıKLARııı çÖzÜuÜ
İjtİ ğozİesme, Tür( Hukuku'na tabi oiacak ve Türk
Kİnuntaİı'na ve Türk Hukuk kuraltanna göre
voİumİİ nacaktır. Abone, Sözleşme'deh kaynaklanan
ÖÖ;;;İiil;iıı]Iıgiii}ikJfiterinı!_oDAFoNENET,e
l6İIdÖİtlİ. iİqitl mev7uat geieğince VODAFONE NET
İİeİO İnOe o luğtu ru [a n Tü kğtici Şi kayette ri Çözü m
Mekanizması kapsamında uzlaşma sa9[anamazsa,
AgbNEnin qerçbk kişi olması hatindeABONE'nin
İ Hİ m elo Jn ı İü Xbti ci rİıa h ke m el,e ri, ha kem heyeti ve i c.ra.

Ojireterj, RgONE'nin tüzet kişi olması ha[inde merkezinin
UÜİunOtjO u ver mah kemeteİi ve icra dai releri yetkiti
o[acaktır.
Aiiöıı E ii rafı ndan i mzata nan Kam panya Taahhütnameleri,
Anone[lH Başvuru Formları ve hertürlü betge bu
Sözleşme'nih Eki ve ayrılmaz parçasıdır.

ABoNE
İmza,/Kaşe

VoDAFoNE NET İLETİşİı,ı rıİzuşrLERİ A.ş.
Kase/lmza

SözlesmeTarihi:
Söz[eİme'nin Yapı[d ığı Yer:

;
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MADDEl.TARAFLAR
lşbu Abonelik Sözl.eşmesi ("Söz[eşme"), Büyükdere Cad. No.
251.34398 Maslak. lstanbul adresinde mukim Vodafone
Neİ İletlşlm Hizm'etl,eriA.Ş. (bundan böyte kısaca
"VODAFONE NET" o[arak anılacaktır) i[e bizzat veya vekili _

aracılığıyla bu Sözleşme'yi imzalayan gerçekveya tüzet kişi
(bundan böyle'AB0N E" otarak anılaca ktır) arasında,
asaöıdaki sartlar dahilinde iki nüsha olarak tanzim ve imza
ebiİereH bİr nüshası k6ğıt üzerinde veya Ka[ıcıVeri Saklayıcısı
|te ABON E'ye veri[miştir.
lşbu Sözleşme ite VODAFONE NETve ABONE ayrı olarak
"Taraf ' ve birtikte "Taraf [ar" ola rak a n ılaca ktır.

MADDE2.TANıMLAR
Bu Sözleşmeve eklerinde yazı[ı otan aşağıdakiterimleı
alttarıpda belirti len a n [am[a rı ifade edecektir:
ARA ODEME: Tahsilatı takiben tahakkuk edecek fatura
tutarından mahsup edilmek üzere, a[ınan Hizmet'in
ücretinin, fatura dönemi beklenmeksizin nakden tahsiI
edilmesi iş[emini;
AVANS: VODAFONE NET tarafından Hizmetlerin
sağ[anmasından önce, tahakkuk edecek fatura tutarından
m5hsup editmek üzere ABONEden ta[ep ve tahsiI edilen
ön ödeme tutarını;
BlLGl FORMU: Sözleşme'nin ön yüzünde yer alan ve
ABONEye ilişkin abone bitgiteri ite VODAFONE NET'ten
alınan lıizmet detayının yer aldığıve ABONE tarafından
imzalanan eki;
COGRAF! N UMARA: Ulusal numaralandırma planında
coörafi an[am tasıvan ve sebeke son[anma noktasına
çağnnın yöntencİlltmesirİi sağtayacak şeki[de yapı[andıntan
nun0arayl;
COG RAFI OLMAYAN N U MARA: Ulusal nu ma rata nd ı rma
planındç rakamları coğrafi anlam taşımayan numarayı;
DEPOZIT VODAFONE NET'in talebi üzerine, ABONE'nin bu
Sözleşme den kaynaklanan yükümtü[üklerinin teminatı
olmak üzere, ABONE tarafından VODAFONE NET depozit
hesabına yapılan ödemeyiya da aynıtutardaki muteber bir
banka tarafından düzenlenmiş teminat mektubunu;
E-FATURA: Güventi elektronik imza ile imzalanmış veya
kurumsat mühür ile mühürlenmiş olarak elektronik veya
manyetik ortamda mevzuata uygun olarak hazırlanan dijitaI
hatdeki hizmet faturasını;
HlZMETLER: VODAFONE NET'in Kurum tarafından verilen
yetki[endirmeleri kapsamında, abone[erine sunduğu ve
ileride sunabiteceği ses ve veri hizmetleri dahit her türtü
elektronik haberleşme hizmetleri ile Katma Değerti
E[ektronik Ha berteşme H izmetleri'nin tüm ü velveya
hçr birini;
HIZMET KANALLARI: VODAFONE NET tarafından sunulan
hizmetlere itişki n, VODAFON E N ET adına işlem[eri
gerçekteştirmeye yetkili bayi, satış noktası ve sair temsilcileri
ile müşteri hizmetleri, internet sitesi de dahilABONE'ye
fiizmet vermçk jçin kÜrutmuş/kurulacak her türtü kaİıatı;
|ŞLEM YETKILlSl: ABONE tarafından, VODAFONE NET
Hizmet Kana[[arı ile yapıl.abilecek işlemleri ABONE adına
yapmaya yetkiti kılınan ve Bitgi Formu'nda iletişim bilgiteri
betirti[en kişiyi;
KAL!Cl VER| SAKLAYI ClSl: ABON E'ni n gönderd iği veya
kendisine gönderilen bilginin amacına uygun olarak makuI
bir süre incelemesine elverecek şekil.de kaydeditmesini ve
değiştiritmeden kopya[anmasını sağlayan ve bu bitgiye
aynen ulaşılmasına imk6n veren kısa mesaj, elektronik posta,
internet, disk, CD, DVD, hafıza kartıve benzeri hertür[ü araç
veya ortamı;
KATMA DEGERLİ ELEKTRONİK HABERLEŞME
H lZMETLERl: Teme[ elektronik ha berleşme hizmetlerinden
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farklı olarak ABONE ye sunulan ek, farklı ya da yeniden
ya pı[and ı rı[m ış hizmetleri;
kÜ.nU M: Bitgi Teknotojileri ve itetişim Ku ru mu'nu;
MUCBIR SEBEP: Grev, lokavt, işin yavaşlatılması, savaş,
seferberlik hatleri, ha[k ayaklanma[a rı, sa[dı rı, terör
ha reketleri, sa botajla r vb., u laşım kazala rı, doğal afetter
(deprem, sel baskını, yıldırım, çığ düşmesi vbJ, yangın veya
cidÖi bulaşıcı hastçlıklann baş göstermesi ve benzeri olaylan;
SES HIZMETLERI: PSTN,|SDN BAve |SDN PAerişim
şebekesi üzerinden taşıyıcı ön seçimiyöntemi ite sunu[an
Toptan Hat Kiralama HiZmeti ("THK") ile veya ABONE'nin
VODAFONE N ET şebekesine bağlanarak ABON E'ye
VODAFONE NETtarafından numara tahsis edilmesi ve/veya
ABON E'ni n numaraslnı/numara [arı n ı VODAFON E N ET'e
tasıması ile sunulan lnternet uzerinden sabitTelefon
Hi2meti ('VOlP") ile ABONE'nin şehiriçi, şehirlerarası, GSM ve
utuslararası yönlerdeki ses trafiğini n taşın ması ve
son[çndırılması hizmetlerini;
TARİ FE: Mevzuata uygu n şekitde VO DAFON E N ET ta rafından
serbestçe bel.irlenen-Ğ su h u [a n H izmetl,er karşı [ığı nda
alına.cak ücretleri gğsteren fiyat listesi ni;
VERİ HİZMETLEf,İ: Bakırve!ıa fibererişim hattı üzerinden
telefon aboneliği olsun olmasın, ABONE'ye veri iletimine
olanak saöl.avaıİ. veri indirme/vükl.eme lİızlarının VODAFONE
NET tarafı-nd6n sunu[an hızlarJ kadar değişiktik
gösterebileceği internet erişim hizmeti de dahi[ olmak üzere
§ağlanan veri İİetim hizmetlerini ifade eder.

MADDE 5. sÖzLEşME,tliN KoNuSU
ABONE'nin talebi üzerine, VODAFONE NET tarafından
ABONEye sağlanacak Hizmetlere itişkin koşutların ve
Taraftarİn kar§ı[ıktı hak ve yükümtülÜkterinin bel.irlenmesi
bu Söz|.eşme'nin konusunu oluşturmaktadır.

MAD.pE 4.14.RAFLAR,ıN GENEL HAK VE
YUKUMLULUKLERİ
4J. Taraflaı Sözleşmede belirtilen yükümtülükterini tam ve
gereği gibive ilgi[i mevzuata uygun olarak ifa etmekte
vüküm[üdürl"er.
+.Z. lgO ].l E, Sözleşme akdeditirken VO DAFO NE N ET'e
ibraz ettiği belgelerve beyan ettiğ| bilgiterin güncel
olmasınıiağlamakla yükümlü olup, bu bitgive
be]gelerde meydana gelecek değişiklikleri yazı[ı veya
i lq it] H izmet Ka na lta ri a racı [ı ğ ıyla VO DAFO N E N ET'e
bİldirmedikçe söz konusu biİg[ve betgeterin doğru ve
oüncel otduğu kabul edilecek. bu bitqilere davanı[arak
İapıl.acak nerİUrtu işlem ve gönderil,ecEk tebtiğat geçerti
sayı[acaktır.
4.!'. VODAFONE NET, abonelik başvurusundaki kişisel bitgive
belgelerin doğrutuğunun kontrolü amacıyla, ilgi[i kuruluştara
başVurarak bit9i edinebilirve belge talep edebitir.
4.z[. Hizmetlğln kutlanımı için'ABONE'ye kullanıcı adı ve
sifresinin tahsis edildiği hallerde bu kullanıcı adı ve
İifresinin oüvenliği velul]anımından ABONE
İorumfudÜr. ABONE kul]anıcı adı ve şifresinin çalınması,
kaybolması hallerinde bunların değiştirilmesi için
deihal. VODAFON E N ET'e bitdirimde bulunmakla
yükümlüdür. Aksitakdirde kullanıcı adı ve şifreşinln
yetkisiz kultanımından doğacak hertürlü idari, hukuki
ve cezai sorumluluk ABONE'ye aittir.
4.5. ABONE, Hizmetlerin sağ[anabilmesi için
kurulumlann VODAFON E NET tarafında n yapılması
halinde, VODAFONE NET personeline ya da VODAFONE
NET'in belirleyeceği üçüncü kişilere/iş ortaklarına, bina
içinde gerekli çblışma atanı, 9iriş hakkı, haberleşme
imk6nive cihazların kurutumu için gerekli alan,
kablo]ama ve enerjiyisağlayacaktır. l
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4.5. Ücrettendirmede, tarifede ve hizmetin sunumuna ilişkin
koşullarda teknotğik gelişmeler ve hukuki düzenlemelerden
kaynaklanan nedenlerle herhangi bir değişiktik olması
hat inde, VODAFON E N ET bu değişiktikleri aboneleri ne,
internet, basın, yayın organ[arı, kısa mesaj, arama veya
faturada belirtmek suretiyle değişiktik yürürtüğe girmeden
önce duyurmakla yükümtüdür. Bu değişiktikler
neticesinde, H izmetler kapsamındaABON E tarafından
ku[[anı[an cihazlarda deği.siktik yapıtması gerekiyorsa,
bu cihazlar ite ilgiti hertürlü sorumlu]ukABONE'ye ait
o[up, yeniclhaz!a da değlşiktik bedetiniABONE 6der.
4.7. VODAFONE NEI cihaz temini içeren hizmetlerde,
cihazda olabilecek ayıptardan ABONE ye karşı sorumludur.
4.8. Hizmet kapsamında VODAFON E N ET tarafında n
ABONEye modem, telefon, uydu alıcısıve benzeri cihazların
tahsis editmiş olması durumunda, bu cihazların arıza[anması
ha[inde izlenecek olan prosedürTaraflar arasında aynca
i mzatanacak o[an taahh ütnamede be[irti lecektir.
4.9. VODAFONE NET abonelerine sunduğu Hizmetler için
uyqu[anacak tarifelerini ve sunu[an Hizmetler'e ilişkin sair
işİeh[erden doğan bedeller www.vodafone.netir'adresinde
açık ve güncellenmiş olarak ABONE'nin erişimine hazır
bu[unduracaktır.
4.1 0. ABONE httos://www.ietfatura.com/ internet adresi ve
VODAFON E N ET Müşteri Hİzmetteri vasıtasıyla (ku ru msaI
abone ise 0850 21OOl{zbireyset abone ise 0850 5420542
n u ma ra[ı,) VODAFON E N ET'ten a lmakta ol.d uğu H izmetter ile
ilgili soru, talep ve problemleriniVODAFONE NET'e
iletebi[ecektir.
4J1. ABONE alrhakta otduğu Hizmetleri 5. kişitere
kutlandıramaz.
4.12. ABONE, bu Sözleşme'den doğan hakve
sorumluluklarını, her ne surette olursa otsun,
VODAFON E N ET'in muvafa kati olmaksızı n ve devir
anında devir konusu hatta aittüm doğmuş ve /veya
doğacak borçların, bilcümle vergivb. mali
vükümtütükterin devreden abone ve devralan
[a rafı nda n müştereken ve m ütese|.si lsen ödeneceğ i
kabul edilmedikçe ve devrolan abone VODAFON E N ET
ile yeni bir abonetik sözleşmesi imzalamadıkça hattı ve
Sözleşme'deki hak ve yükümtütüklerinl devredemez.
4.13. ABONE sunulan Hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti
yasaları çerçevesinde suç konusu olabilecek nitelikte
herhangi bir eylem için kullanmamayı, aksi halde her
türlü soiumtuluğun kendisine ait olduğunu kabul ve
taahhüteder.
4.14. Abonelerin menfaatinin korunması amacı i[e;
hizmetlerin mutat kultanım düzeyinin çok üzerinde
olduğunu tespitiveya hukuka aykırıya da suç nitetiğitaşıyan
bir faaliyetin var[ığı konusunda hakl,ı bir şüphenin bu[unması
ha llerinde VODAFONE N ET, ABONE ye bilgi vererek
Hizmetlerin sunumunu kısıtlayabilir veya durdurabilir.
Bununla birtikte, hizmetlerin mutat ku[[anım düzeyinin çok
üzerinde old uğ u.nun tespiti ha linde, VO DAFON E N ET'i n
ABONE den Ara Odeme, Avans veya Depozit talep etme
hakkı sak[ıdır. Depozittutşrı, Avansya da Ara Odeme gibi
deöerlendiri[mez ve Ara Odeme've mahsup edi[mez.
4J5. VODAFONE NET, sunduğu Katma Değerti Elektronik
Haberleşme Hizmetleri ve bu hizmetlerin koşu[[arını
mevzuata uygun olarak, yürürtüğe girmeden önce usu[ünce
abonelere v-etüketicitere duyurmaR suretiyle, değiştirme,
ka[dırma, yenileme hakkına sahiptir. ABONE, yapılan
değişikliklerin sair kanallarda aynca duyurulmuş
o]mİdığı ya da bu duyurulardan haberdar olmadığı
gerekçesiyle VODAFON E N ET'ten hak talebinde
bu[unamaz.

, 4.1 6. ABON E, VODAFON E N ET'ten aldığı Hizmetleri ve
L

Hizmetle bir]ikte verilebilecek donanımı bir kampanya
kapsam ında alması durumunda, imzalamış olduğu
kaınoanva kozullarına uvacaöını kabul ve taahhüt eder.
4.1 7. VO 6AFO İ E N EI suhaca! ı H izmetler kapsa m ı nda
ABON E'nin talebi doğrultusunda, kuru[um velveya
verinde destek hizmĞtini ücreti mukabitinde
3u na bi lecekti r. VO DAFO N E N ET'in H izmetlere ilişki n
düzenleyeceği kampanya esaslarındaki özel usuller
sak[ıdır.
4.18. ABONE, adres değiştirme nedeni ile nakil ve devir
taleplerini VÖDAFON ğtİ ET'e yazıtı olarak itetecektir.
ABONE'nirı adres değişiktiği nedeniyle nakil
talepterinde ABON E nin bulunduğu yerdeki altyapının 

_

yetdrsiz olması veya altyapının bülunmaması nedeniyle
ABONE'ye hizmet verilem-emesinden VODAFON E NET
sorumlu değitdir.
4.19. Hizmet[erin sunulmaya başlanmasından sonra Mücbir
Sebeolerve Umulmavan Haller haricinde VODAFONE NET'in
kusuİu ve aöır ihmati-sebebivl.e Hizmetlerin 48 (kırk sekiz)
saatten fazli kesintiye uğraması hatinde, ABONE
Sözleşmeden döneiek ayıp[ı Hizmete itişkin ödediği bedetin
iadesihiya da fatura tutanrİdan ayıp oranında indirifrı
vaoılmaİını tal.eo edebil,ir. Yanıl.an ihcetemede ABONE'nin
İatİeUinin haktı n'edenlere dayandığının tespit edilmesi ve
VODAFO N E N ET kayıtla rına göre hizmetseüyesinin
düstüğünün tespit edilmesi üzerine; ABONE'nin seçimine
qöİe (İ' itqititutaİ müteakip fatura[ardan mahsup edi[irya da
(i) RgONE'nin nakit iade için gerekli bi[give belgeleri (kimtik,
banka hesap numarası gibi) sunmasından itibaren makuI bir
süre içinde nakit iadeyapı[ır.
4.20. V0 DAFON E N ET, u [us[a rarası standa rtla ı; Kuru m
ta rafından beli rlenen sta ndartlar ve i[9 i [i mevzuatta
önqörü[en standartlara uygun kalitede hizmet sunmakla ve
su ıİmakta otdu ğ u hizmefl.ğe itişkin itg iti mevzuatün getirdiği
her tür[ü yükümtütüğü eksiksiz olarak yerine getirmekle
mükelleftir.

MADD E5. H İzııı rrı_epe İ İş xİ ıı öz F !, rı Ü xÜ ıı ı_En
5.1. VERI H|ZMETLERINE lllŞKlN KOŞULLAR:
5.1.1. ABON E'nin, VO DAFO N E N ET tarafından sunulan
Veri Hizmetleri'nden yararlanabilmesi için, modeme ve
gerekli altyapıya sahip olması gereklidir.
5.1.2.VODAFONE NETve/veya hizmet aldığı kurum ve
kurutuş[ar tarafından devrelerin hazır ha[e getiri[mesine
raq meh, ABO N E tarafında modemin tenİin edilememesi,
bihadaki gerekli a§apının hazır olmaması gibi
nedenler[e hazır halde bulunan hizmetten
vararlanılmaması durumunda tüm sorumluluk
ABON E'ye aittir. Böyte bir du rumda ABON E adına port
tahsisi ybpılmışsa b,ununla ilgili tüm ücret ve masraflar
ABONE'den tahsi1 editir.
5.1.3. Kablosuz modemin, kablosuz özettiğinin etkin
ha[e getiril,mesi ve ABON E'nin seçtlği şifrenin
tanımtanması kurulum esnasında gerekmekte olup,
ABONE'nin sorumluluğundadır. Gerekli şifre
tanımlama[arı yapıtmadan erişimin kablosuz o[arak
yapılması sebebiyle otuşabilecek her tür]ü hukuki ve
cezai sorumtutu k ABON E'ye aittlr.
5.1.4. ABONE'nin Hizmetten faydalanabi]mesi için hattın
bağlanacağı cihazları n ilgili mevzuata ve VO DAFON E
N ET ta rafı nda n beli rleneh kriterlere uyg un olması
oerekir. ABONE'nin cihazlarından kavnaklanan
İrob|.emler ite dahili probl,em[eri, ABONE
sorum[utuğurrdadır. Cihazların teknik yapı ve
parametre[erihde değişiktik veya standarttara aykırı
bklentive bağ[antı yapılması sonucu şebekede oluşacak
nİİ tÜİtıı İİ İİrve İıvİhdan ABoN E sorumludur. ABb N E,
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VODAFON E N ET'in bilgisi dışında kendisine tahsis
edilen erişim hattı üzeiinde ekveya değişiklikyapması
halinde, bu ek veya değişiklik tespit editdiğinde, sisteme
zarar veren değişiklikleri, ek]eri ve VODAFONE NET
tarafından kaldırılması ta]ep edilen ek veya
değisiktikleri kaldıracaktır. Aksi halde, VODAFONE NET
yaİıtİ Ollalrimiyle hizmeti sonlandırmaya yetkilidir.
5.1.5. ABONE, statik lP talep etmesi halinde bunun
bedelini, aldığı hizmet bedeline ek olarak ödeyeceğini
kabu], beyanVe taahhüt eder.
5.1.6. ABONE, hizmetini bir ağ üzerinden
kullandırtamaz. ABONE, diğer VODAFONE NET
aboneterinin ve üçüncü şahısların internet ku[[anımını
engel|.eyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde
bu[unmayacağını ve ayrıca çok sayıda verinin yayg4
gönderimini (spam) yapmayacağını kabul ve taahhüt
ğder. Aksi takdirde oiuşabilecekher türtü zarardan
ABONE sorum]udur.
5.1.7. ABONE, internet trafiğinde kaybolan velveya eksik
a[ınan/iletilen verilerden veya web site]erindeki verilere
baölı olarak uğradığı zararlardan dolavı tüm
soİum]utuğun' kenİllslne ait olduğunÜkabut eder.
5.1.8. VODAFONE NET, ABONEVe hizmeti belirtilen hızda
sağlamayı deği[, bağlantının belirtilen hızda
gerçekteştiri[mesinitaahhüt eder.

5.2. sEs HizMETLERiNp İı_İşxiı.ı KoŞULLAR:
5.2.1.THK Hizmetine ltişkin Oze[ Koşullar:
5,2;1,1,TH K Hizmeti kapsimı nda ABoN E; (ı) tatebini
VODAFONE NET'e iletecektir; (ii) taşıyıcı seçimi
hizmetinden faydala na mayaca ktı r; fi iD bina içi
kabto]ama, TürkTelekomünikasyon A.Ş.'ye ait dış hat
kaynaklı problemlerin giderilmesi veya uygulamalar ile
itg,iti konfigürasyontarın yerine getirilmesini
sağlayacaktır.
5.2J.2. THK Hizmeti kapsamında VODAFONE NET
(i) ABONE'nin THK hizmetinin aktivasyonunun Türk
Telekomünikasyon A.Ş. nezdinde sağ[anması için gerekti
sistemin işteyişini ve gerekli teknik işlem[erin yapılmasını
sağlayacaktır; (iD başvurunun olum[u sonuç[anması
duİumunda ve ruhs6tya da özel. mütke girij gibi izin
gerektiren özel durumlarda ABONE tarafından ruhsat ya da
i-zin alımı için gereken süreler hariç olmak üzere hat
aktivasyonunu 2 ite 7 işgünü arasında sonuçlandıracaktır;
(llD ABÖNE'ye, hizmetÖTlişkin ol,arak hat ba§ına port ücretive
konusma ücreti fatura edecektir.
5.2.1.5. THK kapsamında ABON E başvurusunun
değerlendiritmesi sonucunda; (D itglll hat sahibi ile başvuru
ya öa n ABON E'nin aynı olmaması; ([D hizmet veri lecek i l.gi l.i

İe[efon numarasınıh Türk Tel.ekomünikasyon A.ŞJde kayıtlı
olmaması;(iiil itqltinumaranın PSTN,|SDN BAve |SDN PA
harici bir hizmetıürüne ait olması;Gv) itoiti numara üzerinde
henüz tamamlanmamış devir, iptİl., nakİİ, numara değişiktiği
q ibi a boneli k hareketleri ni n bu [u n ması; (v) hattı n borcunda n
Öotayı kapatı otması, ha[[erinden birinin gercekleşmesi
ha[inde başvuru[ar reddçdilece|«Jir.
5.2.2. VOlP Hizmetine llişkin Ozel Koşutlar:
5.2.2.1. ABON E'nin VOl P hizmetinden yararlanabilmesi
için VODAFONE NET'ten internet hizmeti alması
gereklidir.
5.Z.Z.Z.Hizmet kapsamında Voice Gateway GBON E'nin
a naloq telefonları üeya sa ntralini n VODAFON E N ET VOl P
sebe}ıesi ne baötantığı n ı saö lava n. üzerinden a ra ma [arı n
öercekl,estiritdİ6i ekipmanü küttanıtması hal.inde ABONE; (i)
VoiÖe Galewaf'in kİırulacağı yere kadartüm dahiti
hattar. santrale bağlantıda kullanılacak olan hatların

, çekilmesi, 0D ABORE'nin internet bağtantısını sağl.ayan
L_
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modem ile Voice Gateway arasında ethernet kablosu
çekilmesi, fiii) Voice Gateway'in VODAFONE NET
İisteml,erine gr!şlq! için kutlanıtan.topotojid9 gerekli
sistemlerde Voice Over IP paketlerinin geçişineizin
verilmesi ve NAT (Network Add ress Tra nslation)
tanımlarının uygun şekilde yapılması teknik
sorumtuluklann yerine getirilmesinden sorumludur.
5.2.2.5. ABON E, 6ina içi [abtolama, [oka[ network
kavnak[ı oroblem lerin qiderilmesi ve topraklama
işl-eminirİ iyi şekilde yaPıtmış o|.masındİn sorumludur.
5.z.z.+. voTp hizmeti ite birıiı<tb VoDAFONE NET tarafından
ABO N E've Coöraf i velveva Coğ rafi Olmava n N u ma ra ta hsis
e d i te ce ( veya-R gO N En l n b a ş k-a i ş tet m e cj d e b u l. u n a n
n u ma rası/riuma rala rı VODAFO N E N ET'e taşı nacaktı r.

5.2.2.5. ABONE, numara taşıma için gerekli formu
imzalaması i[e numara taşıma işleminin kendiadına
oerceklestirilmesi icin oerekli islemlerin VODAFONE NET
ürafındah vürütütmesıne onaü vermektedir.
5.2.2.6.Teknik attyapının kurÜlumu için VODAFONE NET
ta rafı ndan gerekli İşlem[erin tamamta n ması n ı mütea kip,
ABON E'ye İu ma ra iaşıma,/ta hsis duyurusu yapı lacak olup,
bu duyÜru zamanı numara taşınması için belirlenen tarihten
asgari bir gün öncesidir.
5.2.2.7.A-BON E, aci1 arama hizmetterinden doğru şekitde
favda[anmak lc!n hizmet a]dığı ver bilqisinieksiksiz
olirak VoDAFÖN E NET,e bitdTrmekte !ııı<ıimıuaıir.
Hizmet alınan lokasyon adreslerinde değişiklik olması
durumunda ABONE, VODAFONE NET'e güncel bi|.gilerin
iletilmesini sağ[ayacaktır. ABON E'nin adres_bitgisini
oünce] tutmamağı halinde doğacak her tür]ü idari, cezai
İe hukukiyaptırımın sorumluluğu ABONE de olacaktır.
5.2.2.8. ABONE'nln VODAFONE NET'ten atdığı internet
hizmetini sona erdirmesi durumunda, volp hizmeti de
sona erdirilecektir.
5.2.3.Ses Hizmetlerine Itişkin Genel Koşullar:
5.2.3.1. ABONE santralinin sa[dırıya uğramaması için
oerekli önlem[erin a[ınmasından bizzat sorumlu
6l.duğunu kabul ve taahhüt eder. VODAFONE NET,
ABO ]{E'nin gerekl,i önl.em l.eri almaması ndan dolayı 9üven [i k
açığı sebebiİte ABONE santrallerine muhtemet bir saldırı
olmasıve bir zarar doğması halinde herhangi bir sorum[u[uk
kabuI etmez.
5.2.3.2.ABON E hiçbir şekitde, VODAFONE NET
şebekesinde bu ]uİıa n VO OarOll Ş N ET'e veya diğer
İnüsterilere ait cihazlara, sunuculara fiziksel veya
el,elİtronik yolta erişmeyeceğini, zarar vermeyeĞeğini ve
H izmet ke§intisine sebep olmayacağı nı, aksi takdirde
doğrudan velveya dolay|.ı olarak veimiş bulu nduğu
za|an karsılavacağını kabul ve taahhüt eder.
5.2.33. VÖ DAFOrl E ll ET sadece bi na ankastresi ne kada r
otan hat arızalarında servis verecek olup, bina içitelefon
tesisatın standartlara uygun olarak yapımı ile bakım ve
onarımı ABON E'nin sorüm[uluğundadır. ABON E'nin bu
vü küm tü tüğü n ü yerine qetirmemiesi nden dolayı meyda na

ğetecek al<ğaktıklardan VOPRrONE NET sorumiul.uk kabuI
etmemektedir.
5.2.3.4. ABONE hizmet kapsamında, kullanmakta
olduğu numara veya num-araları katma değerti servis
velv6ya bunun dı§ında Sözleşmede belirtilmemiş bir
amac İotruttusuııda kullanamaz, hile ve muvazza
yo]uİıa s5parak numara]ar ![e itgiti herhangi bir işlem
vaoamaz. Aksi takdirde VODAFONE NET tek taraflı
İılİrat yazıl,ı biLdirimi iLe Sözleşme'yi feshetmeye,
Cumhuliyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda
butunmaya ve görekli işlemlerde bu[unması için
Kurum'a bildirimde bulunmaya yetkilidir.
5.2.5.5. U[usa[ Numaralandırma P[anında bir değişiktik ı ,ll
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