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Офіційні правила та умови Акції «4 ГБ у подарунок за реєстрацію у додатку My
Vodafone» для абонентів Vodafone Україна Передплата при реєстрації у додатку My
Vodafone
Організатором та Ви конавцем Акції «4 ГБ у подарунок» (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. Період проведення Акції: з 13 cерпня 2018 до 31 грудня 2018 року.
2.3. Абоненти, які виконали умови для участі в Акції, після періоду 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. Необхідно завантажити додаток My Vodafone (через Google Play або App Store) та
зареєструватися у даному додатку. Процес реєстрації виконується наступним
чином: у My Vodafone абонент вводить свій номер телефону, а потім код, що
отримує у SMS-повідомленні.
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.
ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ
5.1. Подарунковий фонд Акції (надалі – подарунок) представлений у вигляді
одноразового нарахування додаткових послуг зв'язку, які автоматично
підключаються до базових умов тарифів Vodafone Україна Передплата (за
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виключенням тарифів Vodafone Unlim 3G, Unlim 3G Plus, SuperNet Unlim, Смартфон
Стандартний та Zero).
5.2. Подарунок є невід'ємною частиною базових умов тарифу і щомісячних/4-х тижневих
платежів в межах Вашого тарифу.
5.3. При виконанні Умов Акції, Абоненти, терміном на 30 днів (відповідно до дати
підключення), отримують додаткові 4 ГБ Інтернету. Усі додаткові Гігабайти, що
доступні в межах Акції, використовуються в першу чергу. Після їх використання
будуть доступні базові пакети послуг у межах Вашого тарифу. За умови участі у
будь-якій іншій Акції, що проводиться Організатором та в межах якої нараховуються
додаткові Гігабайти Інтернету, Акція «4 ГБ у подарунок за реєстрацію у додатку My
Vodafone» не діє.
5.4. Порядок надання та використання подарунку:
5.4.1. Термін нарахування подарунку – до 2-х діб, з моменту виконання усіх Правил Акції.
5.4.2. Подарунок нараховується виключно на номер абонента, що виконав зазначені
умови.
5.4.3. Подарунок надається всім абонентам, виключно при першій реєстрації у додатку
My Vodafone що відбулась з 10 cерпня 2018 до 31 грудня 2018 року.
5.4.4. Cрок дії Акції 30 (тридцять) календарних днів, або до закінчення об’єму ГБ
Інтернету тарифного плану.
5.5. Vodafone Україна залишає за собою право збільшити/змінити Подарунковий Фонд
Акції або включити в Акцію додаткові подарунки/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.
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