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Офіційні правила та умови проведення Акції для абонентів Vodafone Україна 
Передплата «Безлімітні меседжинг або відео» 

 

Організатором та Виконавцем Акції «Безлімітні меседжинг або відео» (надалі – Акція) є 
ПрАТ «ВФ Україна», місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька 15, Код 
за ЄДРПОУ: 14333937 (надалі – Vodafone Україна). 

 

1. УЧАСНИКИ (АБОНЕНТИ) АКЦІЇ 
1.1. В Акції беруть участь повнолітні громадяни України, які є абонентами (власниками 

sim-карт) передплаченої форми підключення Vodafone Україна. 
1.2. Учасниками Акції (надалі – Учасники або Учасники Акції) не можуть бути особи, які 

не брали участі в даній Акції в період її проведення і не виконали умови Акції. 
1.3. Участь в Акції є добровільною і визначається за власним бажанням Учасника. 
 
2. ПЕРІОД І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
2.1. Акція проводиться на території України, де є покриття мережі оператора, крім 

території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження або здійснюють їх не в повному обсязі. 

2.2. Строк проведення акції - період підключення до Акції: з 28 березня 2018 року до 1 
жовтня 2018 року включно (для клієнтів тарифів Vodafone RED EXTRA XS, S, M, L та 
з 2 квітня 2018 року до 1 жовтня 2018 року включно (для клієнтів Vodafone RED 
EXTRA XS 2)  

2.3. Абоненти, які виконали умови для участі в Акції, після строку проведення Акції, не 
беруть участі в ній. 

2.4. Vodafone Україна залишає за собою право призупиняти, відновлювати чи припиняти 
проведення Акції у будь-який момент. 

 
3. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 
3.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється шляхом 

оприлюднення на сайті www.vodafone.ua (надалі – сайт) та за телефонами Центру 
Обслуговування Абонентів Vodafone Україна: 111 (безкоштовно з мобільного 
Vodafone Україна в Україні) і 0800 400 111 (безкоштовно з будь-якого номера в 
Україні). 
 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 
4.1. Для участі в Акції необхідно: 
4.1.1. Придбати стартовий пакет з тарифом Vodafone RED EXTRA XS/XS 2, S. 
4.1.2.  Далі здійснити перший дзвінок на номер 111 (протягом строку проведення Акції) 

та обов’язкове поповнення (одним платежем) для нарахування пакету послуг на 4 
тижні: для Vodafone RED EXTRA XS, XS 2- від 40 грн, для RED EXTRA S – від 50 
грн.    

4.2. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється 
відповідно до чинного законодавства України. Vodafone Україна не зобов'язаний 
перевіряти правоздатність та/або дієздатність учасників Акції. 

4.3. Участь в Акції означає, що Учасник згоден з цими Правилами і беззаперечно їх 
приймає. 

 
5. ФОНД АКЦІЇ 
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5.1. Фонд Акції представлений у вигляді одноразового нарахування додаткових послуг 
зв'язку, які автоматично підключаються до базових умов тарифів Vodafone RED 
EXTRA XS/XS 2, S, M, L.  

5.2. При виконанні Умов Акції, Абоненти, терміном на 6 місяців (відповідно до дати 
підключення), отримують додаткові Інтернет-послуги. У тарифі Vodafone RED Extra 
XS: безлімітний доступ до соцмереж Facebook, Twitter, месседжинг (текстові та 
графічні повідомлення у Viber, WhatsApp, Skype, Telegram); Vodafone RED Extra    
XS 2: безлімітний доступ до соцмереж Facebook, Twitter, месседжинг (текстові та 
графічні повідомлення у Viber, WhatsApp, Skype, Telegram) та YouTube ((швидкість 
сервісу потокового відео  обмежена до 1,2 Мбіт/с); Vodafone RED Extra S – YouTube 
(швидкість сервісу потокового відео  обмежена до 1,2 Мбіт/с). 

5.3. Додаткові Інтернет-послуги, а саме YouTube зберігається при переході у тарифи 
Vodafone RED EXTRA M, L з тарифів Vodafone RED XS 2 та S. 

5.4. Порядок надання та використання Фонду Акції: 
5.4.1. Термін нарахування додаткових Інтернет-послуг – до 24 годин, з моменту 

здійснення першого дзвінка у тарифі. 
5.4.2. Додаткові Інтернет-послуги доступні на максимально можливій швидкості лише за 

умови підключення пакету послуг на 4 тижні та доступні не більше ніж 6 місяців, 
після здійснення першого дзвінка у тарифі.   

5.4.3. Додаткові Інтернет-послуги нараховуються виключно на номер абонента, що 
виконав зазначені умови. 

5.5. Vodafone Україна залишає за собою право збільшити/змінити Фонд Акції або 
включити в Акцію інші додаткові послуги зв'язку, не передбачені цими Правилами. 
Якщо такі зміни будуть мати місце, Vodafone Україна повідомляє про них в порядку, 
передбаченому в розділі 3 цих Правил. 

 
6. ІНШІ УМОВИ 
6.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення, повну і беззаперечну згоду 

Учасника Акції з даними офіційними Правилами Акції. Порушення Учасником Акції 
цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил 
вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції. 

6.2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, 
будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, 
остаточне рішення приймає Vodafone Україна. При цьому рішення Vodafone Україна 
є остаточним і не підлягає оскарженню. 

6.3. Vodafone Україна не несе відповідальності за неотримання Учасником Акції 
подарунка з вини самого Учасника Акції. 

6.4. Vodafone Україна має право вносити зміни в умови цих Правил, шляхом розміщення 
нової редакції правил на сайті. 

6.5. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує свою явну згоду на збір і 
обробку Vodafone Україна його персональних даних, з метою належного виконання 
Vodafone Україна умов цих Правил Акції. Vodafone Україна гарантує, що отримані 
персональні дані Учасника не будуть розміщені у вільному і неконтрольованому 
доступі, передані третім особам, які не мають ніякого відношення і/або не притягнуті 
до проведення Акції, а також будуть використовуватися виключно в цілях, 
передбачених цими Правилами, згідно ЗУ «Про захист персональних даних» 
протягом необхідного для досягнення мети збору і обробки персональних даних 
терміну. При досягненні мети збору і обробки персональних даних учасників, такі 
персональні дані знеособлюються, вилучаються і знищуються. Учасник Акції має 
право в будь-який момент відкликати свою згоду на збір і обробку його 
персональних даних, попередньо письмово повідомивши про такий Vodafone 
Україна.  


