Початок акції - 13:00
Офіційні правила Акції «Смарт-субота» (надалі - Правила)
Замовником акції «Смарт-субота» (надалі - Акція) є ПрАТ «ВФ Україна», місцезнаходження:
Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька 15, Код у ЄДРПОУ: 14333937 (надалі - Замовник).
Партнерами Акції є ТОВ Фірма "Діана", яке знаходиться за адресою: Україна, 61058, м. Харків,
вул. Культури, 8, Код у ЄДРПОУ: 19463493 та Представництво «Мастеркард Юроп СА» в
Україні, яке знаходиться за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького,
17/52, офіс 404А, Код у ЄДРПОУ: 26600463 (надалі кожен окремо – Партнер, разом – Партнери)
Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «Мекс Адвертайзинг», місцезнаходження: Україна,
03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3 корпус 8 Б, літ. Г, Код у ЄДРПОУ 38050786 (надалі –
Організатор та/або Виконавець).
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Мета Акції – тестування та просування QR чат-бота для прийому платежів банківськими
картками та популяризація Vodafone Pay з метою формування обізнаності дійсних користувачів,
залучення нових користувачів і популяризація товарів та послуг ПрАТ «ВФ Україна»,
збільшення об’ємів продаж за допомогою інформування необмеженого кола осіб про послуги
мобільного зв’язку під товарним знаком ПрАТ «ВФ Україна».
1.2. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Замовником та/або Організатором в
односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників.
Усі зміни або доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті vodafone.ua.
3міни або доповнення набувають чинності з дня їх опублікування. Чинна редакція Правил
розміщується на сайті vodafone.ua.
1.3. Логіка Акції:
Учасники акції, які протягом періоду проведення в місці проведення Акції придбали товар у
торгових точках, які беруть участь в акції, та оплатили його картою Masterсard за допомогою
Vodafone Pay, миттєво одноразово отримують знижку на обраний товар в одній торговій точці в
розмірі 50%, але не більше 500,00 грн (п’ятсот гривень 00 копійок). В акції бере участь 20
торгових точок, які реалізують товари наступних категорій: м’ясо, ковбасні вироби, молочні
продукти, свіжі овочі та фрукти та позначені див. п. 4.3. Максимальна знижка на одну покупку
для одного покупця в одній торговій точці становить 500,00 грн з ПДВ (п’ятсот гривень 00

копійок), тобто максимальна сума покупки в одній торговій точці для одного покупця без
врахування знижки одним чеком – 1000 грн. Під «знижка в розмірі 50%» мається на увазі
можливість отримати знижку в розмірі 50% від ціни товару вказаного на ціннику за умови, що
розрахунок здійснюється картою Masterсard за допомогою Vodafone Pay. Під «миттєво»
розуміється, що знижка надається відразу під час оплати, саме на цю покупку і не може бути
перенесена на іншу покупку та/чи інший час та/чи іншого покупця.
1.4. Місце проведення Акції: Сумський ринок за адресою м. Харків, вул. Культури, 8.
1.5. Акція проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства України, не є лотереєю
або азартною грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.
1.6. Беручи участь у Акції, Учасник Акції не вносить ніякої плати, пов’язаної з участю у Акції.
1.7. Замовник/Виконавець Акції не отримують винагороду від Учасників Акції за їх участь в
Акції.
1.8. Партнер Акції ТОВ Фірма "Діана" надає місце для проведення Акції та несе
відповідальність за роботу торгових точок, які беруть участь в Акції, на території Сумського
ринку.
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. Взяти участь в Акції мають право всі дієздатні фізичні особи у віці не молодше 18 років, які
постійно проживають на території України.
2.2. Учасниками Акції (надалі – Учасники або Учасники Акції) не можуть бути наступні особи:
2.2.1. Особи, які не досягли віку 18 років та/або не є громадянами або резидентами України.
2.2.2. Юридичні особи, співробітники Замовника, Виконавця та Партнерів.
2.2.3. Особи, які не брали участь в даній Акції в період її проведення та не виконали умови
Акції.
2.3. Участь в Акції є добровільною і визначається власним бажанням учасника Акції.
3. ПЕРІОД І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція проводиться в період з 13:00 22.12.2018 року (з моменту офіційного оголошення про
початок Акції на сайті vodafone.ua) до 22.12.2018 року 21:00 (за Київським часом), надалі період проведення Акції.

3.2. Учасниками Акції є користувачі Vodafone Pay та держателі банківських карток Masterсard,
емітованих українськими банками (далі – Картки), які протягом періоду проведення в місці
проведення акції придбали товар та оплатили його карткою Masterсard за допомогою Vodafone
Pay.
3.3. Замовник і Виконавець залишають за собою право призупиняти, відновлювати, припиняти
проведення Акції у будь-який момент, про що додатково повідомляє Учасників Акції за
допомогою гучномовця на місці проведення Акції та на сайті vodafone.ua.
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОДАРУНКИ АКЦІЇ
Для того, щоб стати Учасником Акції, необхідно протягом періоду проведення Акції:
4.1 Відвідати Сумський ринок за адресою м. Харків, вул. Культури, 8.
4.2 Обрати товар у торгових точках-учасниках Акції та оплатити за допомогою Vodafone Pay
карткою Masterсard.
4.3 Торгові точки, які беруть участь в акції, позначені спеціальними табличками з текстом
«Купуй через Vodafone Pay за півціни», «Смарт субота -50%», «Смарт субота». Торгові точки
без табличок не беруть участь в Акції.
4.5 Один і той же Учасник Акції може оплатити покупки на суму до 500 грн з ПДВ (з
урахуванням знижки 50%) в кожній торговій точці, яка бере участь в Акції.
4.6 Здійснення будь-яких дій Учасником для взяття участі в Акції означає, що Учасник згоден з
цими Правилами і беззастережно їх приймає.
5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Беручи участь в Акції, її Учасники надають тим самим свою беззастережну згоду на
публічне розкриття в тому числі, але не виключно, публікацію Замовником і Виконавцем
особистої інформації про Учасників Акції в будь-якій формі і будь-яким способом на розсуд
Замовника, Виконавця. Особистою інформацією є прізвище, ім'я, по батькові, ім’я профіля,
зображення Учасника.
5.2. Прийняття будь-якою особою участі в Акції означає її ознайомлення з цими Правилами та
повну і беззастережну згоду на участь в Акції на умовах цих Правил.
5.3. При виникненні ситуації, в результаті якої можливе неоднозначне трактування даних
Правил, а також виникненні будь-яких спірних питань та/або питань, які не врегульовані

даними Правилами, рішення приймається Замовником або Виконавцем. Рішення Виконавця або
Замовника є остаточним і перегляду не підлягає.
5.4. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за:
5.4.1 не ознайомлення Учасника з даними Правилами Акції;
5.4.2. невиконання, не належне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків,
передбачених у цих Правилах;
5.4.3. розірвання договірних відносин з постачальником Інтернет-послуг, як наслідок неможливістю вчинити одну або кілька дій, що визначені умовами даних Правил;
5.4.4. будь-які технічні та інші збої у роботі Інтернет;
5.4.5. за будь-які збої в роботі приладів, використовуваних Учасниками для участі у Акції;
5.4.6. відсутність можливості Учасника Акції провести оплату згідно з правилами Акції, що
сталося не з вини Замовника/Виконавця Акції;
5.4.7. дотримання законодавства у сфері захисту прав споживачів та правил торгівлі, за якість,
ціни та асортимент реалізованих товарів.

