
 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ АКЦІЇ «РЕКОМЕНДАЦІЯ ПОСЛУГ PASS» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Мета Акції – просування послуг Vodafone PASS (Online PASS, Insta PASS, Video PASS), формування 

обізнаності існуючих користувачів послуги, залучення нових користувачів і популяризація товарів та 

послуг ПрАТ «ВФ Україна», збільшення обсягу продажів за допомогою інформування обмеженого кола 

осіб про тарифи, що доступні під товарним знаком ПрАТ «ВФ Україна». 

Послуги PASS, які просуваються за допомогою Акції, дозволяють користуватися абонентам інтернет-

додатками (сервісами) без тарифікації трафіку відповідно до умов тарифного плану. Існує три види 

послуг PASS: 

• Online PASS (https://www.vodafone.ua/uk/pass/online-pass) – Viber, WhatsApp, Skype, Telegram, 

Facebook Messenger, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snap Chat 

• Insta PASS (https://www.vodafone.ua/uk/pass/insta-pass) – Instagram 

• Video PASS (https://www.vodafone.ua/uk/pass/video-pass) – YouTube 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ  

2.1. В Акції беруть участь повнолітні громадяни України, які є абонентами (власниками SIM-карт) 

передплаченої форми підключення Vodafone Україна. 

Учасниками Акції може бути дві сторони:  

• Промоутер – абонент, який рекомендує одну із послуг PASS; 

• Послідовник – абонент, якому може бути підключене безкоштовне користування однією із послуг 

PASS.  

Промоутерами Акції можуть бути абоненти, у яких, на момент старту Акції, підключені послуги PASS 

(Online PASS,  Insta PASS, Video PASS). Список Промоутерів (перелік номерів абонентів) Акції формується 

на момент старту Акції, не змінюється протягом всієї Акції. Промоутер Акції інформується про можливість 

бути учасником Акції за допомого відповідного SMS-повідомлення. 

Послідовниками Акції можуть бути абоненти, у яких, на момент старту Акції не підключені послуги PASS 

(Online PASS, Insta PASS, Video PASS). Список Послідовників формується щодоби протягом всього періоду 

Акції. Vodafone Україна залишає за собою право формувати список можливих доступних абонентів для 

Акції, комунікація відбувається за допомогою SMS-інформування. 

2.2. Учасниками Акції (надалі – Учасники або Учасники Акції) не можуть бути особи:  

2.2.1. які не брали участі в даній Акції в період її проведення і не виконали умови Акції;  

2.2.2. які не досягли віку 18 років та/або не є громадянами або резидентами України;  

2.2.3. юридичні особи, співробітники Замовника, Виконавця та/або особи, номери телефонів яких 

відносяться до службових/тестових SIM-карт.  

2.3. Участь в Акції є добровільною і визначається за власним бажанням Учасника. 



3. ПЕРІОД І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ  

3.1. 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.  

3.2. Загальний строк проведення Акції: з 13.09.2018 по 15.10.2018 р.  

3.3. Vodafone Україна залишає за собою право призупиняти, відновлювати чи припиняти проведення 

Акції у будь-який момент. 

4. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ  

4.1. Подарунковий фонд Акції (надалі – Подарунок або Подарунки) представлений у вигляді:  

4.1.1. одноразового нарахування 15 гривень на додатковий рахунок абонента Промоутера послуг PASS, у 

разі успішного підключення абонентом Послідовником послуги PASS, яка була рекомендована 

Промоутером. Строк дії – 4 тижні (28 днів). Максимальна кількість нарахувань – 5 (за кожну успішну 

рекомендацію і кожне успішне підключення). Перевірити додатковий рахунок можна за допомогою 

USSD запиту: *101*10# або в мобільному додатку My Vodafone (розділ «Info»). 

Якщо Послідовник підключає рекомендовану послугу після закінчення Акції, починаючи з 16.10.2018, на 

додатковий рахунок Промоутера послуг PASS одноразове нарахування 15 гривень не відбувається. 

Пакет послуг з додаткового рахунку можна використати для: 

• дзвінків та SMS абонентам в межах України; 

• користування послугами передачі даних. 

Також для абонентів тарифних планів Vodafone: 

• користування послугами міжнародного зв’язку; 

• користування послугами у роумінгу; 

• періодичних платежів. 

Пакет послуг з додаткового рахунку не використовується для сплати за контент-послуги. Пакет послуг з 

основного рахунку використовується згідно з переліком послуг, що надаються оператором. Детальну 

інформацію про використання пакету послуг у Вашому тарифі можна отримати у представника Центру 

Абонентського Обслуговування за безкоштовним номером 111. 

4.1.2. одноразового безкоштовного підключення однієї з рекомендованих послуг PASS (Online PASS, Insta 

PASS, Video PASS) Послідовнику. Строк дії –  4 тижні (28 днів). Послуга надається одному абоненту на одну 

послугу PASS (ту, яка рекомендована Промоутером). 

У Послідовника, після отримання SMS від Промоутера, є 20 днів для безкоштовного підключення 

послуги. Після вказаного періоду – послуга може бути надана на умовах платного користування. 

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА  

5.1. 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). 

5.2. Інформування Промоутерів та Послідовників відбувається за допомогою SMS-повідомлень. 



6. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ  

6.1. Для участі в Акції необхідно:  

6.1.1. Промоутер, існуючий абонент передплаченої форми підключення Vodafone Україна, у яких, на 

момент старту Акції, підключені послуги PASS (Online PASS, Insta PASS, Video PASS), отримує SMS-

повідомлення з інформацією, про надану йому можливість рекомендувати безкоштовне користування 

однією з послуг PASS (Online PASS, Insta PASS, Video PASS) від одного до п`яти абонентам передплаченої 

форми підключення Vodafone Україна строком на 4 тижні (28 днів) з моменту підключення.  

6.1.2. Для участі в акції Промоутер має надіслати коректний номер абонента передплаченої форми 

підключення Vodafone Україна на номер 7700.  

6.1.3. При направленні успішного запиту, абонент Послідовник отримує SMS-повідомлення з 

інформацією, про надану йому можливість самостійно безкоштовно підключити одну із зазначених 

послуг PASS (Online PASS, Insta PASS, Video PASS). Підключити послугу можливо протягом 20 днів після 

отримання SMS-повідомлення шляхом відправлення відповідного USSD-запиту: *316*1# - Online PASS, 

*310*1# - Insta PASS, *313*1# - Video PASS. 

У разі, якщо Промоутер, протягом Акції, відключає послугу PASS, 15 грн на додатковий рахунок не 

нараховується. 

У період Акції Послідовник може скористатись лише однією рекомендацією від одного Промоутера. 

Безкоштовна послуга PASS на 4 тижні (28 днів) підключається абоненту, про що він інформується шляхом 

відповідного SMS-повідомлення. 

Після успішного підключення послуги у Послідовника, абонент-Промоутер отримує одноразове 

нарахування 15 гривень на додатковий рахунок, терміном дії – 4 тижні (28 днів). 

6.3. 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.  

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

 


