
 

 

ТОВ «ВФ Ритейл» 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, код ЄДРПОУ 41457291 

 

 

Додаток 2  
до наказу № ОД/П-373.0 від «25» березня 2019 р. 

 
 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ АКЦІЇ  
 «Передзамовлення Huawei P30 Series» 

 
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 

1.1. Організатором Акції «Передзамовлення Huawei P30 series» (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, 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. 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 27 березня 2019 року до 9 квітня 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 здійснення попереднього замовлення смартфонів Huawei P30 
series (перелік акційних смартфонів у Додатку 1 до Наказу №ОД/П-373.0 від 25.03.2019 р.) та 
отримати в подарунок смарт-годинник  Huawei Watch  GT (у разі оформлення подальшої покупки 
смартфона) і VIP-сервіс від виробника 

4.2. Передзамовлення здійснюється на сайті vodafone.ua/shop i в магазинах мережі ТОВ 
«ВФ Ритейл» в період 27.03.2019 до 04.04.2019. 

4.3. Під час оформлення передзамовлення клієнт вказує такі дані: 

 Iм’я; 

 номер телефону; 

 модель та колір смартфону. 
4.4. Видача товару на умовах передзамовлення здійснюється в період з 05.04.2019 до 

09.04.2019 в магазинах мережі ТОВ «ВФ Ритейл» або у відділеннях «Нова Пошта». 
4.5. Видача товару на умовах передзамовлення здійснюється за умови наявності товару 

в обраному магазині або на складі інтернет-магазину. В умовах підвищеного попиту на акційний 
товар та з метою забезпечення споживачів високим рівнем обслуговування, рекомендуємо 
заздалегідь зателефонувати до обраного магазину, щоб пересвідчитись у наявності товару для 
видачі на умовах передзамовлення. 

4.6. Під отриманням в подарунок смарт-годинника Huawei Watch  GT слід розуміти 
можливість покупця в рамках акції придбати акційний смартфон і смарт-годинник одним чеком та 

отримати знижку на смартфон у розмірі акційної вартості смарт-годинника. 
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4.7. 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 та зміни до них здійснюється шляхом 

оприлюднення на сайті www.vodafone.ua/shop. 
5.2. Інформування про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення рекламних 

матеріалів в місцях продажу акційних товарів. 
 

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 розміщення нової 
редакції Правил на сайті. 
 
 
 
 
* VIP-сервіс від виробника 
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1. Що таке VIP-сервіс? 

Додаткова гарантія на пошкодження екрану. Під час терміну дії пропозиції від 

Виробника, телефони, що будуть зареєстровані в програмі додаткової гарантії від 

Виробника на пошкодження екрану, отримають можливість здійснити безкоштовну 

заміну екрану разом із його складовими компонентами та/або задньою панелею. Заміна 

проводиться в авторизованому сервісному центрі Хуавей та покриває усі пошкодження 

екрану, що виникли внаслідок випадкового падіння, ударів та стискань. 

 

2. Хто може користуватися VIP-сервісом? 

користувачі Huawei P30 і P30 Pro, які активували послугу в системі HiCare чи на 

офіційній інтернет сторінці Хуавей 

3. На які товари розповсюджуєтся VIP-сервіс? 

 Huawei P30 і P30 Pro. 

4. Де я можу отримати VIP-сервіс? 

Умови отримання сервісного обслуговування в рамках заявлених зобов’язань 

Виробника: 

Територія дії вказаних зобов'язань Виробника - Україна; 

 

5. Як активувати VIP-сервіс? 

 відкрийте попередньо встановлений додаток Hicare на своєму пристрої або 

відвідайте офіційний веб-сайт HUAWEI - https://consumer.huawei.com/ua/ 

 відкрийте модуль реєстрації та введіть SN пристрою та дату покупки 

 ви побачите повідомлення, що підтверджує активацію VIP-сервісу 

6. Як користуватися VIP-сервісом? 

 просто надішліть пристрій, що потребує заміни екрану з документом, що 
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підтверджує покупку, у найближчий сервісний центр HUAWEI 

 за необхідності отримання додаткової інформації про найближчий сервісний 

центр, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію HUAWEI 0 800 50 88 33. 

 адреси сервісного центру HUAWEI ви можете знайти в додатку HiCare 

7. Якщо я використував гарантію на екран, чи мій пристрій ще підпадає під 

звичайну гарантію? 

 гарантія на пошкодження екрану не впливає на гарантію телефону 

8. Якщо мій екран розіб’ється (моя гарантія на пошкодження екрану дійсна), а 

телефон має ще інші пошкодження, як буде проходити процес обслуговування? 

 Якщо інший дефект підпадає під дію гарантії, сервісний центр Huawei 

безкоштовно відремонтує пристрій. Після цього ви окремо зможете використати 

гарантію на пошкодження екрану. Якщо інший дефект НЕ підпадає під дію 

гарантії, з вас буде стягнуто звичайну плату за відповідний ремонт сервісним 

центром Huawei. Сервісний центр окремо використає гарантію на пошкодження 

екрану 

9. Якщо я навмисно розбив екран, чи розповсюджується гарантія на такий пристрій 

у цьому випадку? 

згідно з правилами компанії HUAWEI лише випадково розбитий екран підпадає 

під дію гарантії 

10. Чи розповсюджується гарантія на задню скляну поверхню? 

VIP-сервіс розповсюджується на обидва скла - екран та задню скляну поверхню 

11. Якщо випадково розбитий і екран, і задня скляна поверхня, як буде проходити 

процес обслуговування? 

якщо екран та задня поверхня одного пристрою отримали випадкове 

пошкодження одночасно, і пристрій вже зареєстрований як такий, на який 

розповсюджується VIP-сервіс і гарантія ще дійсна, Huawei замінить обидві 

скляні поверхні безкоштовно одноразово в перші 3 місяці з дати придбання 

пристрою. 

12. На які випадки не розповсюджується VIP-сервіс? 

нормальний знос скляних поверхонь, наприклад, подряпини 

13. Чи існують обмеження стосовно активації VIP-сервісу? 

Користувач забов’язаний зареєструвати свій пристрій протягом періоду із 

26.03.2019 по 15.04.2019, якщо це було зроблено пізніше, VIP-сервіс не 

розповсюджується на придбанний пристрій 

14. Як дізнатися дату початку VIP-сервісу? 

час початку VIP-сервісу - це дата придбання пристрою за умови, якщо споживач 

завершив весь процес реєстрації VIP-сервісу. 

Гарантійний строк в 90 днів буде активовано протягом 7 денного строку та буде 

враховано в гарантійному терміні для смартфону в системі HiCare чи офіційній 

інтернет сторінці Хуавей. 

* Для участі у програмі, будь ласка, обновіть програму HiCare до версії 

9.0.11.XX та вище. 

 

15. Як дізнатися, чи пройшов час для активації VIP-сервісу? 

споживач має можливість завершити весь процес реєстрації VIP-сервісу в будь-

який час протягом з 26.03.2019 по 15.04.2019. Під час ремонту сервісний центр 

може порівняти дату покупки з датою активації VIP-сервісу. Якщо інтервал 

перевищує з 26.03.2019 по 15.04.2019, на цей пристрій не розповсюджується 

VIP-сервіс 

 

 


