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Süper Uyumlu ile tarifendeki 

internet, dakika ve sms’i ihtiyacına 

göre değiştirebilirsin!

Efsane tarife

SÜPER UYUMLU 

geri döndü!

Yeni Süper Uyumlu tarifesi 28 Eylül Pazartesi günü satışa açılacaktır.
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İçerik Alternatifleri

Süper Uyumlu (8GB-750DK-500 SMS / 39 TL)’ya gelenler 

internet, dakika ve sms içeriklerini aşağıdaki alternatiflerden 

istedikleri kombinasyonu yaparak düzenleyebilirler!

Raf/Satış Tarifesi

Yeni Süper Uyumlu’da hangi içerik alternatifleri var?

39 TL

8GB

750 DK

500 SMS

Dakika SMS Data

100 DK

750 DK

1500 DK

10 SMS

500 SMS

1000 SMS

7 GB

8 GB

9 GB
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Yeni Ürün Yapısı

Her bir içerik ayrı bir paket ile tanımlanır.

Tarifenin içeriği bulunmaz, içerikler paket ile tanımlanır.

Tarife içeriklerini sağlayan data, dk ve sms paketlerinin (MYOT paketleri) ayrı ücreti bulunur.

Data, dk, sms içerik  paketleri (MYOT paketleri )aktivasyon anında iptal edilemez.

Toplam ücret, tarife ücreti artı paket ücretleri toplamıdır. 35TL + 8TL + 8TL + 8TL = 59TL 

Kampanya SUPER01 tarifesine uygulanır ve indirim tarife fiyatından düşer.  

Uyumlu Hoşgeldin Kampanyası 1. dönem  20TL indirim uygular.

35TL – 20 TL = 15 TL

15TL + 8TL + 8TL + 8TL = 39 TL 

Süper Uyumlu içi boş tarife olarak, içerik paketleri olmadan kullanılamaz.
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Önemli Bilgiler

Süper Uyumlu Tarifesi’nin içeriği 8GB+750DK+500 SMS; kontratlı fiyatı 39 TL, kontratsız fiyatı ise 59 TL’dir. 

Hem Vodafone mağazalarından hem de dijital kanaldan satışa açılmış olup sadece yukarıda belirtilen raf/satış içerik ve 

fiyatından satılabilecektir.

Süper Uyumlu sadece numara taşıma ve yeni hat tesisi ile gelen faturalı müşteriler içindir. Faturasızdan faturalıya geçişe 

ve baz abonelerimize açılmayacaktır. 

Bireysel Esnaf müşteriler, diğer Uyumlu tarifelerde olduğu gibi Süper Uyumlu tarifesini alabilmektedir.

Süper Uyumlu tarife içerikleri sadece  Vodafone Yanımda üzerinden değiştirilebilir. 

Tarife içerikleri değişimi her fatura döneminde sadece bir kere gerçekleştirilebilir.

Örneğin, fatura kesim tarihi 6 Ekim olan bir abone, 17 Ekim’de içeriğini değiştirdiyse bir sonraki değişikliğini 6 Kasım’dan itibaren 

yapabilmektedir. 

Aktivasyonu tamamlanan müşteriler, değişiklik yapma özelliğinden direkt olarak faydalanabilir. Beklenmesi gereken azami bir 

süre yoktur.

Süper Uyumlu tarifesi devretmez, durma özelliği, koruma özelliği ve diğer tüm aşım ek paketleri Süper Uyumlu tarife üzerine 

alınabilir.
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Nasıl Çalışır?

Açılan sayfada «Tarifeni Düzenle» 

butonuna tıklanarak değişiklik 

ekranına geçilir.

«Tarife» başlığı altındaki «Tarifem ve 

Paketlerim» sekmesine tıklanır.

 Vodafone Yanımda’nın en güncel sürümü 

indirilmelidir.

 Abone kendi gsm numarası ile giriş 

yapmalıdır.

 Aşağıdaki menüden «Tarife» başlığına tıklanır

Story’de 

değişiklik hakkı 

hatırlatılacaktır.
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8GB 750 DK 500 SMS

7GB 100 DK 10 SMS

₺30
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Nasıl Çalışır?

Seçimi onaylamadan önce eski ve 

yeni Süper Uyumlu tercihlerinin 

kıyaslandığı ekran görünür. 

 Yeşil renkli kutular mevcut 

tarife içeriklerini gösterir.

 Sayfanın altında tarife mevcut

tutarı yer alır.

 Seçilmek istenen içeriğin 

kutucuğuna tıklanır. 

 Yeni seçim yapıldıkça değişen 

tarife tutarı «yeni tutar» olarak 

belirtilir.

7

100 750

10 500

₺30

₺39
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Nasıl Çalışır?

Son onay öncesi bilgilendirme 

ekranı

İşlem başarılı olarak gerçekleştikten 

sonra abone gelecek aktivasyon 

sms’inin ardından yeni içeriklerini 

kullanmaya başlayabilir.
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Aynı fatura dönemi içerisinde birden fazla değişiklik yapılmak istenirse bilgilendirme 

ekranı çıkar.

Nasıl Çalışır?

8GB 750 DK 500 SMS

7GB 100 DK 10 SMS

₺30


