
 

Офіційні правила участі в Акції «Бонуси - від Vodafone, подарунки – від усіх» 

(надалі - Правила).  

 

Організатором Акції «Бонуси - від Vodafone, подарунки – від усіх»  (надалі - Акція) є 

ПрАТ «МТС УКРАЇНА» місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька 

15, Код у ЄДРПОУ: 14333937 (надалі - Організатор), виконавцем Акції є ТОВ «Студія 

лимон», місцезнаходження: 01103, Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе, 11. Код у ЄДРПОУ: 

34693256  (надалі – Виконавець). 

 

Мета Акції - залучення користувачів до програми лояльності ПрАТ "МТС УКРАЇНА" 

Vodafone Бонус, збільшення об’єму продажу товарів та послуг під ТМ Vodafone. 
 
1. Учасники (Абоненти) Акції 

1.1. Взяти участь в Акції мають право всі дієздатні особи, що є абонентами Передплати 

Організатора у віці не молодше 18 років, які постійно проживають на території України  

та у яких не активована програма лояльності Vodafone Бонус. 

1.2. Учасниками Акції (надалі – Учасники або Учасники Акції) не можуть бути наступні 

особи: 

1.2.1. Дієздатні особи, які не досягли віку 18 років та / або не є громадянами України.  

1.2.2. Співробітники Замовника, Організатора або особи, номери телефонів яких 

відносяться до службових і/або тестових SIM-карт. 

1.2.3. Особи, які не брали участь в даній Акції в період її проведення та не виконали 

умови Акції. 

1.2.4. Абоненти, у яких активована програма лояльності Vodafone Бонус на момент 

початку Акції. 

1.3. Участь в Акції є добровільною і визначається власним бажанням учасника Акції. 

 

2. Період і територія проведення Акції   

 

2.1. Акція починається 03 березня 2017 року о 12-00 і закінчується о 23:59,  31 березня 

2017 р. (Період проведення Акції).  

2.2. Організатор залишає за собою право призупиняти, відновлювати, припиняти 

проведення Акції у будь-який момент.   

2.3. Територія проведення Акції: територія України, крім зони АТО та АР Крим. 

 

3. Умови участі в Акції  

 

3.1. Для того, щоб стати учасником Акції необхідно в період проведення Акції 

активувати програму лояльності Vodafone Бонус, надіславши одну з цифр 1-9 у SMS на 

номер 820 (безкоштовно) та зареєструватися на сайті www.vodafone.ua/bonus, вказавши 

номер свого мобільного Vodafone Передплата та відмітивши бажаний подарунок: 

3.1.1. 2 грн знижки на кожен л пального WOG; 

3.1.2. Рол «Філадельфія з креветкою» в будь-якому ресторані СушіЯ; 

3.1.3. 10% знижки на квитки на концерти на karabas.ua; 

3.1.4. 200 грн знижки на одяг, взуття та аксесуари на lamoda.ua. 

3.2. Кожен учасник Акції, який виконав умови Акції, гарантовано отримає обраний 

подарунок. 

3.3.  Всі гарантовані подарунки буде надано протягом 10 днів після виконання умов акції 

шляхом надсилання у SMS промокоду на отримання подарунка. 

3.4. Подарунки, згідно з правилами Акції, вручаються Учасникам, що виконали всі умови 

Акції. 



3.5. Втрачають право на отримання Подарунків Учасники, номери телефонів яких на 

момент отримання Подарунку були заявлені, як втрачені/викрадені або дезактивовані, а 

також тимчасово або постійно відключені.   

3.6. Учасники, які отримали право на отримання Подарунку, не можуть отримати 

еквівалент Подарунка в грошовій формі або в будь-якій іншій.   

3.7. Якщо з певних причин, не залежних від Організатора, Учасник не має можливості 

одержати Подарунки Акції або їх використати, то такий Учасник не має права на 

отримання будь-якої компенсації від Організатора. Будь-які претензії щодо надання 

компенсацій за Подарунки Акції, які не були отримані або не використані Учасником 

Організатором Акції не розглядаються. 

3.8. Оподаткування Подарунків відбувається згідно з чинним законодавством 

України. Податковим агентом з утримання і сплати податків згідно з чинним 

законодавством України виступає Виконавець. 

3.9. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші 

контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, зазначених у цих Правилах. 

3.10. Детальна інформація про умови проведення Акції надається за номером технічної 

служби підтримки центру обслуговування Абонентів Організатора:  111 (безкоштовно в 

межах України з мобільних телефонів Абонентів Організатора). 

3.11. Участь в Акції означає, що Учасник згоден з цими Правилами і беззастережно їх 

приймає. 

 

 

4. Інші умови   

 

4.1. Беручи участь в Акції, її Учасники надають тим самим свою беззастережну згоду на 

публічне розкриття Організатором та Виконавцем особистої інформації про Учасників 

Акції в будь-якій формі і будь-яким способом на розсуд  Організатора. Особистою 

інформацією є прізвище, ім'я, по батькові, пункт проживання. Учасник Акції підтверджує 

можливість публікації інформації про себе (ім'я, прізвище) у засобах масової інформації (а 

також у мережі Інтернет). Учасники Акції погоджуються, що їхні дані можуть бути 

внесені Організатором до бази даних та в подальшому використані Організатором без 

будь-яких часових обмежень - у тому числі в рекламних цілях, для надсилання інформації, 

повідомлень та інше.             

4.2. Приймаючи участь у Акції Учасник тим самим підтверджує свою явну згоду на збір та 

обробку Організатором його персональних даних, з метою належного виконання 

Організатором умов цих Правил Акції. Організатор гарантує, що отримані персональні 

дані Учасника не будуть розміщені у вільному та неконтрольованому доступі, передані 

третім особам, що не мають жодного відношення та/або не залучені до проведення Акції, 

а також будуть використовуватися виключно з метою, передбаченою цими Правилами, 

згідно з ЗУ «Про захист персональних даних» протягом розумного та необхідного для 

досягнення мети збору та обробки персональних даних строку. По досягненню мети збору 

та обробки персональних даних Учасників, такі персональні дані знеособлюються, 

вилучаються та знищуються. Учасник Акції має право в будь-який момент відкликати 

свою згоду на збір та обробку його персональних даних, попередньо письмово 

повідомивши про таке Організатора. 

4.3. 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 Організатором. Рішення Організатора є 

остаточним і перегляду не підлягає.   

4.4. Організатор залишає за собою право змінювати умови, терміни Акції, порядок видачі 

Подарунків і їх перелік, припиняти, скасовувати її проведення.   

4.5. Організатор не несе жодної  відповідальності за функціонування Подарунків після їх 



вручення, а також не несе відповідальності за наслідки використання Подарунків 

Переможцями Акції.  

4.6. Абонент має право відмовитись від участі у Акції, повідомивши Організатора у будь-

який спосіб протягом періоду Акції.  

 

5. Умови використання подарункі   

 

5.1. 2 грн знижки на кожен л пального WOG: 

 

 Знижка 2 грн надається на кожен літр придбаного бензину «А-92», «А-92 

Мустанг», «А-95», «А-95 Мустанг», «А-100 Мустанг» або дизельного пального 

«ДП Мустанг», «ДП Мустанг+»;, при обсязі покупки від 1 до 80 л. 

 Знижка не надається на Газ(ГАЗ СПБТ, LPG Mustang) та на бензин А-95ЕКО+. 

 Для отримання знижки необхідно при купівлі пального на АЗК WOG, де діє 

програма лояльності "ПРАЙД", показати касиру АЗК SMS з промокодом разом з 

картою учасника програми лояльності ПРАЙД, яка діє на АЗК WOG, відповідно до 

офіційних правил програми лояльності ПРАЙД: www.wog.ua. 

 Якщо у Вас немає карти учасника програми лояльності ПРАЙД, її можна 

безкоштовно отримати на будь-якому АЗК WOG при купівлі пального або інших 

товарів. 

 Промокод дійсний протягом 30 днів з моменту отримання. Після закінчення 

терміну дії використання промокоду не допускається. 

 Промокод можна використовувати тільки 1 раз. Повторне використання промокоду 

не допускається. 

 Знижки на пальне за декількома промокодами не підсумовуються,  знижка на 

пальне по одному промокоду не підсумовуються з іншими знижками на пальне, 

промокод не є платіжним документом, промокод не підлягає поверненню або 

обміну на грошовий еквівалент. 

 

5.2. Рол «Філадельфія з креветкою» в будь-якому ресторані СушіЯ 

 

 Рол «Філадельфія з креветкою», 200 г. 

 Для отримання ролу «Філадельфія» під час замовлення пред’явіть офіціанту будь-

якого закладу «Сушия» SMS від Vodafone з промокодом.  

 Промо-код дійсний з 01 березня 2017 року по 31 травня 2017 року, після цієї дати 

використання промокоду неможливе. 

 Промо-код не може бути викорастаний 08 березня 2017 року ( в цей день промо-

код не дійсний). 

 Рол «Філадельфія» можна отримати лише за умови загальної вартості замовлення 

від 350 грн. 

 Промокод можна використати лише 1(один) раз. Повторне використання 

промокоду не допускається. 

 

5.3. 10% знижки на квитки на концерти на karabas.ua: 

 

 Для отримання знижки введіть промо-код в поле з коментарем «Введіть промо-код 

для отримання знижки!» під час покупки на сайті  www.karabas.com . 

http://www.wog.ua/
http://www.karabas.com/


 Промо-код дійсний протягом 60 днів з моменту отримання. Після закінчення 

терміну дії використання промо-коду не допускається. 

 Промо-код дійсний протягом на всі заходи, крім заходів м. Запоріжжя: 

https://zaporozhje.karabas.com/. 

 Промокод можна використати тільки 1 раз. Повторне використання промо-коду не 

допускається.  

5.4. 200 грн знижки на одяг, взуття та аксесуари на lamoda.ua: 

 

 Для отримання знижки введіть промокод в спеціальне поле під час оформлення 

покупки на сайті www.lamoda.ua 

 Промокод дійсний протягом 60 днів з моменту отримання. Після закінчення 

терміну дії промокод стає недійсним. 

 Знижка 200 грн за промокоду діє при мінімальному замовленні на суму від 1400 

грн. 

 Знижка 200 грн за промокоду не діє на товари партнерів Lamoda.ua (Маркетплейс) і 

бренди: Mango, Mango Man, Mango Kids, Violeta by Mango, Modis, ТВОЄ і oodji. 

 Додаткова знижка за програмою лояльності Lamoda Friends & Family не 

застосовується спільно з промокодом. 

 Промокод можна використовувати тільки 1 раз. Повторне використання промо-

коду не допускається. 

https://zaporozhje.karabas.com/

