
 
 Додаток 2  

до наказу № ОД/П-____ від «__»____ 2019 р. 
 
 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ АКЦІЇ  

«Huawei P30 Pro + Планшет» 
 

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 

1.1. Організатором Акції «Huawei P30 Pro + Планшет» (надалі – Акція)  виступає 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВФ Ритейл», місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, 
вул. Лейпцизька, 15, код за ЄДРПОУ 41457291. 

 
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 та згодні з її умовами (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. Участь в Акції є добровільною і визначається за його власним бажанням. 
2.4. Учасники Акції можуть скористатися акційною пропозицією тільки один раз. 
 

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 5 квітня 2019 року до 28 квітня 2019 року (включно) або до 
моменту вичерпання акційного товару.  

3.3. Організатор та Партнер залишають за собою право призупиняти, відновлювати, 
припиняти та подовжувати проведення Акції у будь-який момент. 

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

 
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

4.1. Учасникам Акції надається гарантована можливість отримати знижку на акційні 
смартфони Huawei P30 Pro 8/256GB у розмірі акційної вартості планшета Huawei MediaPad Т3 8" 
LTE за умови купівлі відповідного смартфона та планшета одним чеком за готівковий та/або 
безготівковий (банківськими картами VISA або MasterСard) розрахунок, в кредит на спеціальних 
умовах кредитування від банків-партнерів або на умовах післяплати при замовленні послуги 
доставки «Нова Пошта».  

4.2. 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). 
 

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 

5.1. Інформування про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення рекламних 
матеріалів на сайті. 

 
6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. 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. 



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 
Організатор з урахуванням вимог чинного законодавства України.  

6.3. Організатор має право вносити зміни в умови цих Правил шляхом викладення їх в  
новій редакції. 

6.4. Ці Правила є невід’ємною частиною наказу № ОД/П-____ від «__»____ 2019 року. 


