
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ АКЦІЇ  

 «12 ГБ Інтернету від Vodafone» 

 

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 

1.1. Організатором та Виконавцем Акції «12 ГБ Інтернету від Vodafone» (надалі – 
Акція)  виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «ВФ Ритейл», 
місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, код за ЄДРПОУ 41457291. 

1.2. Партнером Акції «12 ГБ Інтернету від Vodafone» (надалі – Акція)  виступає 
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна», місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, 
вул. Лейпцизька, 15, код за ЄДРПОУ: 14333937 (надалі – Організатор).  

 
 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1. В Акції беруть участь дієздатні фізичні особи, які є громадянами України, що 

станом на дату початку Акції досягли 18 (вісімнадцяти) років, згодні та виконали всі умови  
(далі – Учасники Акції). 

2.2. Учасниками Акції не можуть бути особи, що на день початку 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. 

2.3. Учасниками Акції можуть бути:  

 абоненти передплаченої форми послуг (власники SIM-карток/стартових 

пакетів) Vodafone Україна в тарифних планах Vodafone 

 фізичні особи, що виявили бажання стати новим абонентом передплати 

Vodafone Україна 

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

 

3. ПЕРІОД 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 свої 
повноваження або здійснюють їх не в повному обсязі.  

3.2. Період проведення Акції: з 12 квітня 2019 року до 31 травня  2019 року 
(включно) або до моменту вичерпання акційного товару.  

3.3. Місце проведення: магазини ТОВ ВФ «Ритейл» та інтернет-магазин 
vodafone.ua/shop  

3.4. Організатор залишає за собою право призупиняти, відновлювати, припиняти 
та подовжувати проведення Акції у будь-який момент. 

3.5. Контроль над проведенням Акції та дотриманням цих правил здійснюється 
Організатором Акції. 

 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

4.1. Учасникам Акції, що відповідають умовам, що визначені Розділом 2 цих 
Правил надається гарантована можливість підключення послуги «Додаткові 12 ГБ 
Інтернету» від Vodafone за умови придбання акційних товарів в мережі магазинів ТОВ ВФ 
«Ритейл» та інтернет-магазин vodafone.ua/shop (перелік акційних смартфонів у Додатку 1 
до Наказу № ОД/П 407.0 від 12.04.2019 р.). 



4.2. Послуга «Додаткові 12 ГБ Інтернету»4G/3G/2G інтернету надається 
абонентам передплати Vodafone по 4 ГБ протягом перших 3 місяців з моменту підключення 
послуги. Додаткові 4 ГБ в межах послуги нараховуються щомісяця від дати підключення 
послуги.  

4.3. Для отримання послуги «Додаткові 12 ГБ Інтернету» клієнту необхідно 
залишити такі дані:  

 Iм’я,  

 номер телефону; 
4.4. Підключення послуги «Додаткові Гігабайти» відбувається протягом 2 робочих 

днів  моменту покупки акційного товару 
4.5. У разі повернення придбаного акційного товару належної якості та у строки, 

визначені Законом України «Про захист прав споживачів», Учасник Акції відмовляється від 
виконання публічного договору купівлі-продажу та повертає  всі товари, придбані в рамках 
цієї Акції (з огляду на зміну істотних умов договору, що передбачено ст. 652 ЦК України). 
Партнер Акції здійснює відключення послуги «Додаткові Гігабайти» 
 

1. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 

1.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється шляхом 
оприлюднення на сайті www.vodafone.ua/shop. 

1.2. Інформування про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення 
рекламних матеріалів в місцях продажу акційних товарів. 

 

2. ІНШІ УМОВИ 
2.1. Участь в Акції  автоматично означає факт ознайомлення, повну і 

беззаперечну згоду Учасника Акції з 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. 

2.2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих 
Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, 
остаточне рішення приймає Організатор з урахуванням вимог чинного законодавства 
України.  

2.3. Організатор має право вносити зміни в умови цих Правил, шляхом 
розміщення нової редакції Правил на сайті. 

 

 


