
 

Офіційні правила рекламної акції 

«Грай та вигравай з Vodafone Market!» 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Замовником рекламної акції « Грай та вигравай з Vodafone Market!» (далі – Акція) є ТОВ 

“Опера Дістрібьюшн АС”, реєстраційний номер 991203672 (надалі – Замовник), 

медіапартнером є ПрАТ «МТС УКРАЇНА» під товарним знаком ТМ Vodafone (надалі – 

Медіапартнер). 

 

1.2. Виконавцем і партнером Акції є Нечрел Діˈвайн ˈДжодже ЛТД, реєстраційний номер 

448389967 (далі – Виконавець). 

  

1.3. Акція проводиться на території України крім зони АТО та АР Крим (далі – територія 

проведення Акції). 

 

1.4. Акція проводиться з 15 березня 2017 р. (09:00 за київським часом) по 12 квітня 2017 р. 

(23:59 за київським часом) (далі – період проведення Акції). 

 

1.5. Мета проведення Акції — популяризація та збільшення обсягу продажів послуги 

Vodafone Market серед існуючих абонентів ПрАТ «МТС УКРАЇНА».   

 

2. Учасники Акції 

 

2.1. Учасником Акції (далі – Учасник) може стати будь-який існуючий абонент ПрАТ «МТС 

УКРАЇНА» у віці не молодше 18 років, який постійно проживає на території України, і має 

SIM-картку з послугою Vodafone Market, яка була активована в період проведення Акції. 

 

2.2. В Акції забороняється брати участь співробітникам і представникам Виконавця та/або 

Замовника, співробітникам і представникам Медіапартнера а також співробітникам і 

представникам будь-яких інших організацій і індивідуальних підприємців, причетних до 

організації та/або проведення цієї Акції.  

  

2.3. Претенденти на Подарунки – Учасники, які відповідно до цих Правил Акції матимуть 

право отримати від Виконавця Акції Подарунки. Претендентами на Подарунки можуть стати 

Учасники, які активували послугу в період проведення Акції, а  також мають на момент 

закінчення Акції незаблоковані SIM-картки з активною послугою Vodafone Market, з якими 

претенденти брали участь в Акції. 

 

2.4. Втрачають право на отримання Подарунків Учасники, номери телефонів яких на момент 

вибору претендентів на Подарунки або отримання Подарункі в зазначені як тестові, мають 

заборгованість, були заявлені як втрачені/украдені або деактивовані, а також тимчасово або 

постійно відключені.  

 

2.5. Учасник може бути названий претендентом на отримання Подарунка Акції лише один 

раз протягом усього періоду її проведення.  

 

2.6. Якщо Учасники за якихось причин не можуть отримати Подарунки особисто, вони не 

мають права передати/поступитися своїм правом третій особі. 

 

2.7. Отримання Подарунків допускається тільки особами, які є Учасниками. Члени родини 

Учасника – чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) як Учасника, так і чоловік 



або дружина будь-якого прямого родича Учасника, втрачають право на отримання 

Подарунка Акції. 

 

2.8. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою для отримання 

Подарунків. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного 

Учасника, який отримав право на отримання Подарунка, права на його отримання. При 

цьому Учасник Акції, який не дотримувався цих Правил Акції, вважається таким, що втратив 

статус Учасника та не має права на отримання від Виконавця ніякої компенсації. 

 

2.9. Замовник / Медіапартнер / Виконавець Акції не несе відповідальності за неознайомлення 

Учасників з Офіційними правилами Акції, а також за надання Учасником неповних і 

некоректних контактних і інших відомостей, необхідних для отримання  Подарунків. 

 

 

3. Порядок проведення Акції 

 

3.1. У період проведення Акції Учаснику необхідно підключити послугу Vodafone Market 

(https://www.vodafone.ua/ru/chastnym-klientam/uslugi/appmarket) і на момент закінчення Акції послуга 

Vodafone Market повинна бути активна.  

 

3.1.1 Підключити послугу Vodafone Market, можна одним зі способів: 

 Відправити SMS будь-якого змісту або пусте SMS на номер 2024.  

 Зайти через браузер свого мобільного пристрою за адресою http://app.vodafone.ua, 

ознайомитися c умовами передплати на сторінці активації та натиснути кнопку 

«Підписатися», підтверджуючи умови передплати. 

 

3.2. Учасниками Акції є абоненти ПрАТ «МТС УКРАЇНА», які відповідають наступним 

параметрам: 

3.2.1. Активували послугу Vodafone Market в період проведення Акції; 

3.2.2. мають активну послугу Vodafone Market на момент закінчення Акції; 

3.2.3. завантажили з каталогу послуги Vodafone Market не менше ніж 3 (три) гри чи додатки в 

період проведення Акції. 

 

3.3. Вартість послуги Vodafone Market становить 7,06 грн за 7 днів. Додатково утримується 

ПДВ (1,41 грн.) та збір до ПФУ (0,53 грн). Вартість послуги з урахуванням податків складає 

9,00 грн за 7 днів.  

У разі відсутності необхідної суми коштів на рахунку абонента для здійснення оплати за 7 

днів, абонент оплачує вартість послуги за 1 день. 

Вартість послуги Vodafone Market за 1 день становить 1,17 грн. Додатково утримується ПДВ 

(0,24 грн) та збір до ПФУ (0,09 грн). Вартість послуги з урахуванням податків складає 1,50 

грн за 1 день.  

 

 

4. Подарунки  

4.1. Подарунки Акції: 

 Смартфон Sony Experia Z5 – 2 одиниці 

 Ігрова приставка Sony PlayStation 4 – 2 одиниці 

 Смартфон Samsung Galaxy S7 2sim – 1 одиниця 

 Екшн-камера GoPro Hero4 16 Gb - 1 одиниця 

 

5. Порядок вибору претендентів на Подарунки 

http://app.vodafone.ua/


 

5.1.  По завершенні Акції буде визначено 6 (шість)  Претендентів на Подарунок, які 

отримають по 1 (одному) Подарунку Акції. Усі Претенденти на Подарунки визначаються 

Виконавцем випадковою комп’ютерною вибіркою серед Учасників, які відповідають умовам 

п.3.2.  

 

5.2. Замовник фіксує відомості про Акцію, що стосуються: хронології Акції, інформації з 

номеру Учасника, SMS-повідомлень, відправлених Учасником у рамках Акції, і іншої 

інформації. У випадку виникнення спірної ситуації відомості Замовника є беззаперечними та 

остаточними. 

 

5.3. Виконавець залишає за собою право не приймати до участі в Акції Учасників, які 

непрямим або прямим способом намагалися реалізувати або реалізували вплив на систему 

вибору, не передбаченим Правилами участі в Акції, зокрема, якщо в Виконавця з'являться 

відомості про те, що такий Учасник порушив дані Правила, у тому числі, якщо Учасником 

здійснені неправомірні дії з використанням апаратних і/або програмних засобів, які 

дозволили Учаснику взяти участь в Акції та/або призвели до поліпшення результату і 

Учасник не довів протилежного. 

 

5.4. Детальна інформація про умови проведення Акції розміщена на web-порталі за адресою 

https://www.vodafone.ua/ru/chastnym-klientam/uslugi/vodafone-market, а також надається за 

номером технічної служби підтримки ПрАТ «МТС УКРАЇНА» 111, яка працює цілодобово 

(вартість дзвінків для абонентів ПрАТ «МТС УКРАЇНА» не тарифікується). 

 

5.5. Учасник може відмовитися від отримання Подарунка до 18:00 у той самий день, коли 

був проінформований Виконавцем про право на отримання Подарунка. У цьому випадку 

право на отримання  Подарунка переходить до наступного претендента на Подарунок, який 

визначається Виконавцем серед Учасників за принципом, наведеним в пункті 5.1. Якщо 

Учасник взагалі не повідомив про відмову від Подарунка та не з'явився за Подарунком у 

встановлений термін, то Учасник втрачає право на отримання Подарунка.  

 

6. Порядок вручення Подарунків 

 

6.1. Протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення Акції представники Виконавця 

інформують за телефоном Учасників, які стали претендентами на право отримати Подарунки 

Акції, про час і місце їх отримання. Виконавець виконує дзвінки з номера +38-044-569-72-10. 

 

6.2. У період інформування, зазначений у п. 6.1., Виконавцем буде зроблено 3 (три) спроби 

зателефонувати на мобільний номер Учасника, який є претендентом на отримання 

Подарунка. Під час розмови претенденту на отримання Подарунка повідомляється перелік 

документів, необхідних представнику Виконавця для передачі Подарунка.  

 

6.3. За відсутності зв'язку з Учасником, номер якого має право на отримання Подарунка, 

Учасник втрачає права на отримання Подарунка. 

 

6.4. Виконавець залишає за собою право на повторне визначення претендента у випадку 

підозри та/або виявлення фальсифікації Учасниками, які претендують на отримання 

Подарунків. 

 

6.5. Подарунки вручає Виконавець. 

 

6.6. Протягом 10 (десяти) робочих днів після сповіщення Виконавцем Акції про отримання 

права на Подарунок за її результатами, але не пізніше 16 травня 2017 р., Учасник повинен 

надати представнику Виконавця свої персональні дані в цілях виконання Виконавцем 



функції податкового агента, направивши повідомлення на адресу електронної поштової 

скриньки info@mex.com.ua з наступними відомостями про себе:: 

6.6.1. Абонентам ПрАТ «МТС УКРАЇНА» - фізичним особам - необхідно надати копії 

паспорту та ідентифікаційного коду, а також номер активної SIM-карти, з якої Учасник 

приймав участь в Акції.  

6.6.2. Абонентам ПрАТ «МТС УКРАЇНА» - юридичним особам - необхідно надати номер 

активної SIM-картки, копію паспорта, ідентифікаційного номеру, установчі дані юридичної 

особи (найменування організації, код ЄДРПОУ, юридична адреса, фактична адреса 

місцезнаходження офісу, контактні номери (стаціонарні, мобільні)), а також копію 

документу, що підтверджує повноваження особи на отримання  Подарунків Акції від імені 

юридичної особи, яка є власником номеру телефону (доручення).  

Дані будуть використані для перевірки Учасника на предмет відповідності умовам участі в 

Акції.  

 

6.7. Надсилаючи відомості, претендент на отримання Подарунку несе відповідальность за 

достовірність, правильність, точність наданих їм даних про себе, а також підтверджує свою 

згоду на обробку персональних даних з метою виконання Виконавцем функцій податкового 

агента. 

 

6.8. Копії документів, зазначених у визначені пунктами 6.6.1. та 6.6.2. цих Правил, повинні 

бути з чіткими літерами і цифрами, відскановані копії сторінок паспорта повинні містити 

дані про серію та номер паспорта, місце і дату його видачі. 

 

6.9. Зазначена в пункті 6.6. цих Правил інформація, за запитом Виконавця, повинна бути 

підтверджена документально. 

 

6.10. Подарунки, зазначені в пункті 4.1 цих Правил, передаються претендентам Виконавцем 

за допомогою послуг ООО “Нова Пошта”. 

  

6.11. Якщо документи, визначені пунктами 6.6.1. та 6.6.2 цих Правил, надаються не в 

повному обсязі, Учасник втрачає право на отримання Подарунка. 

 

6.12. Виконавець, Замовник і Медіапартнер не несуть відповідальності, якщо Учасник не в 

змозі отримати та скористатися Подарунком у зв'язку з відсутністю у нього необхідних 

документів. 

6.13. Не мають права на отримання Подарунків Учасники, які скористалися, за визначенням 

Замовника, Виконавця або Медіапартнера, доступом до послуги Vodafone Market з ознаками 

недобросовісних конкурентних дій, незаконного підприємництва, порушення прав 

претендентів на Подарунок, зловживання правами та іншими аналогічними ознаками. 

6.14. Період визначення претендентів на Подарунки – 10 робочих днів після завершення 

Акції. 

 

6.15. У випадку відсутності Подарунка Виконавець має право вручити претендентам 

Подарунки Акції пізніше, але не пізніше 40 (сорока) робочих днів з моменту закінчення акції 

(14.06.2017). 

 

6.16. Учасники, які отримали право на отримання Подарунка, не можуть отримати еквівалент 

Подарунка в грошовій формі.  

 

6.17. Скарги на неотримання претендентами Подарунків приймаються Замовником до 

розгляду не пізніше 50 (п'ятдесяти) робочих днів з моменту закінчення Акції (29.06.2017). 

 



7. Інші положення 

 

7.1. Участь у Акції означає повне ознайомлення Учасника з цими Правилами та повну і 

беззастережну згоду на участь в Акції за умовами цих Правил, а також на те, що у випадку 

визнання Учасника претендентом на Подарунок його прізвище, ім'я, по батькові та фото 

можуть бути оголошені та показані привселюдно, включаючи використання їх Виконавцем 

і/або Медіапартнером у друкованих, аудіо- і відеоматеріалах без будь-яких виплат 

претенденту на Подарунок і узгоджень з ним.  

 

7.2. Беручи участь в Акції, Учасники повністю приймають ці Правила Акції і зобов'язуються 

їх виконувати. 

 

7.3. При виникненні ситуації, в результаті якої можливе неоднозначне трактування цих 

Правил, а також виникненні будь-яких спірних питань і/або питань, які не врегульовані цими 

Правилами, рішення приймається Замовником або Медіапартнером. Рішення Замовника або 

Медіапартнера є остаточним і перегляду не підлягає.  

 

7.4. Замовник та Медіапартнер залишають за собою право змінювати умови, строки Акції, 

порядок видачі Подарунків і їх перелік, припиняти, скасовувати проведення Акції.  

 

7.5. Фотографії та зображення Подарунків можуть відрізнятися від оригінальних Подарунків. 

 

7.6. Учасники, які дали згоду на отримання Подарунків, тим самим погоджуються на участь 

в інтерв'юванні, яке проводиться в рекламних цілях і пов'язане з участю в Акції, у фото- і 

відеозйомках, які проводяться в рекламних цілях. Додаткова винагорода за участь у 

перерахованих вище заходах не виплачується, права на матеріали, отримані в результаті 

проведення вищевказаних заходів, будуть належати Замовнику та Медіапартнеру. 

 

7.7. Оподатковування Подарунків відбувається згідно з діючим законодавством України. 

Податковим агентом з утримання та виплати податків виступає Виконавець Акції. 

 


