
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ АКЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

«Поповнення мобільного рахунку» 

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 

1.1. Замовником і Організатором Акційної пропозиції «Поповнення мобільного рахунку» (надалі – 
«Акція») виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «ВФ Ритейл», місцезнаходження: Україна, 
01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, код за ЄДРПОУ: 41457291 (надалі – «Організатор»). 

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1. В Акції беруть участь дієздатні фізичні особи, які є громадянами України, що станом на дату участі 
в акції досягли 18 (вісімнадцяти) років, виконали всі умови участі в Акції, визначені в розділі 4 цих 
Правил, та згодні з її умовами (далі – «Учасники Акції»). 

2.2. Учасниками Акції не можуть бути особи, які на день участі в Акції не досягли 18 (вісімнадцяти) років, 
та/або не є громадянами України, та/або постійно не проживають на території України та/або особи, які 
не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила. 

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

2.5. Учасники Акції можуть скористатися акційною пропозицією тільки один раз за весь строк 
проведення Акції. 

3. СТРОК ДІЇ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованої території та території, на якій 
органи державної та виконавчої влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень або здійснюють їх 

не в повному обсязі у всіх магазинах роздрібної мережі ТОВ «ВФ Ритейл» та інтернет-магазині 
www.vodafone.ua/shop. 

3.2. Строк проведення Акції: з 09 квітня до 31 травня 2020 року (включно) або до моменту вичерпання 
акційного товару в мережі магазинів Організатора. 

3.3. Організатор залишає за собою право призупиняти, відновлювати, припиняти та подовжувати 
проведення Акції в будь-який момент. Повідомлення про внесення змін до умов проведення Акції 
здійснюється Організатором у відповідності до законодавства України. 

3.4. Контроль за проведенням Акції та дотриманням цих Правил здійснює Організатор Акції. 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

4.1. Учасникам Акції, що відповідають умовам, визначеним у розділі 2 цих Правил, надається 
гарантована можливість: 

- при купівлі товарів, вказаних у Доповненні №1 до Цих правил,  покупець може 
отримати знижку у розмірі 100 грн. на відповідний акційний товар, за умови 
купівлі акційного товару одним чеком з ваучерами  поповнення мобільного 
рахунку Vodafone Україна загальним номіналом 100 грн (для роздрібної мережі: 
код товару 100155 або код товару 100154 у необхідній кількості; для інтернет 
магазину: код товару -  114166 - 2 ШТ Ваучер Vodafone 50 грн або код товару 
100155 – Ваучер Vodafone 100 грн) 

- при купівлі товарів з категорії НОУТБУКИ та ТЕЛЕВІЗОРИ, за виключенням 
товарів, вказаних у Доповненні №2 до цих Правил,  покупець може отримати 
знижку у розмірі 500 грн. на відповідний акційний товар, за умови купівлі 
акційного товару  одним чеком з ваучерами на поповнення мобільного рахунку 
Vodafone Україна загальним номіналом 500 грн (для роздрібної мережі: код 
товару 100155 або код товару 100154 у необхідній кількості; для інтернет 
магазину: код товару -  114165 – 10 ШТ Ваучер Vodafone 50 грн.) 

 
4.2. У разі повернення Учасником Акції придбаного товару у строки, визначені Законом України «Про 

захист прав споживачів» кошти на поповнення мобільного рахунку не повертаються.   

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 

5.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється шляхом оприлюднення на сайті: 

https://www.vodafone.ua/ (надалі – «Сайт»)  

 

http://www.vodafone.ua/shop


 

6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних 
питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор. При 
цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню. 

6.2. Організатор має право вносити зміни в умови цих Правил шляхом розміщення нової редакції 
Правил на Сайті. 

6.3. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує свою явну згоду на збір і 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 й неконтрольованому доступі, передані третім особам і будуть використовуватися виключно в 
цілях, передбачених цими Правилами, згідно з Законом України «Про захист персональних даних» 
протягом необхідного для досягнення мети збору й обробки персональних даних терміну. При 
досягненні мети збору й обробки персональних даних Учасників, такі персональні дані знеособлюються, 
вилучаються і знищуються. 

 

 


