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Офіційні правила та умови Акції «Зима з Huawei та Nomi»
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Офіційні правила та умови Акції «Зима з Huawei та Nomi»
Організатором та Виконавцем Акції «Зима з Huawei та Nomi» (надалі – Акція) є ПрАТ
«ВФ Україна» місцезнаходження: Україна, 01601, м.Київ, вул. Лейпцизька 15, Код за
ЄДРПОУ: 14333937 (надалі – Vodafone Україна).
УЧАСНИКИ (АБОНЕНТИ) АКЦІЇ
1.1.
В Акції беруть участь повнолітні громадяни України, які є абонентами
передплаченої форми послуг (власниками sim-карт/стартових пакетів) Vodafone
Україна та в період з 15 грудня 2017 року до 20 січня 2018 року (включно)
придбали акційні моделі терміналів Huawei Y3 2017, Huawei Y5 2017, Nomi i5012
EVO M2 Blue, Nomi i5012 EVO M2 Gold, Nomi i5013 EVO M2 Pro Blue в місцях їх
офіційного продажу (див. Додаток 2).
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.
1.

2.
ПЕРІОД І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Акція проводиться на території України, де є покриття мережі оператора.
2.2. Період проведення Акції: з 15 грудня 2017 року до 20 січня 2018 року (включно) або
до моменту вичерпання акційного товару.
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: в період проведення Акції придбати акційні смартфони
Huawei Y3 2017, Huawei Y5 2017, Nomi i5012 EVO M2 Blue, Nomi i5012 EVO M2 Gold,
Nomi i5013 EVO M2 Pro Blue в місцях їх офіційного продажу (Див. Додаток 2),
встановити в придбаний телефон Sim-картку з будь-яким тарифом передплаченої
форми послуг Vodafone Україна та відправити з нього код #VODAFONE2018 шляхом
відправки SMS на номер 3232 (безкоштовно для абонентів Vodafone Україна в
Україні).
4.2. Після відправки SMS абонентам, які виконали умови для участі в Акції, протягом 48
годин відбувається безкоштовне підключення послуги «Додаткові Гігабайти»
(https://www.vodafone.ua/uk/privatnim-kliyentam/tarifi/additional-gigabyte)
5.

ПОДАРУНКИ АКЦІЇ
5.1.
Подарунки Акції – безкоштовне підключення послуги «Додаткові Гігабайти».
Додаткові Гігабайти 3G/2G інтернету надаються по 4 ГБ протягом перших 3
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місяців з моменту підключення послуги. Додаткові 4 ГБ в межах послуги
нараховуються щомісяця від дати підключення послуги.
5.2.
Загальна кількість подарунків Акції обмежена і відповідає загальній кількості
реалізованих в період з 15 грудня 2017 року до 20 січня 2018 року (включно)
акційних моделей терміналів Huawei Y3 2017, Huawei Y5 2017, Nomi i5012 EVO
M2 Blue, Nomi i5012 EVO M2 Gold, Nomi i5013 EVO M2 Pro Blue.
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 має право вносити зміни в умови цих Правил, шляхом розміщення
нової редакції правил на сайті.
6.4. 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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