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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ «5 ГБ 
інтернету на 3 міс.» В МЕЖАХ АКЦІЙНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ПРОПОЗИЦІЇ 
 

1. ОРГАНІЗАТОР ПРОПОЗИЦІЇ 

1.1. Організатором та Виконавцем Акційної Спеціальної Пропозиції 
(надалі – Пропозиція) по наданню послуги «5 ГБ інтернету на 3 
міс.» (надалі – Послуга) є ПрАТ «ВФ Україна» місцезнаходження: 
Україна, 01601, м.Київ, вул. Лейпцизька 15, Код за ЄДРПОУ: 
14333937 (надалі – Vodafone Україна).  
 
 
2. УЧАСНИКИ (АБОНЕНТИ) ПРОПОЗИЦІЇ  
2.1. В Пропозиції беруть участь дієздатні фізичні особи, які є 
громадянами України, що станом на дату участі в акції досягли 18 
(вісімнадцяти) років (далі – Учасники або Учасники Пропозиції). 

2.2. Учасниками Пропозиції можуть бути лише абоненти 
передплаченої форми підключення Vodafone Україна (тариф 
Vodafone SuperNet Start). 

2.3. Учасниками Пропозиції (надалі – Учасники або Учасники 
Пропозиції) не можуть бути особи, які не брали участі в даній 
Пропозиції в період її проведення і не виконали умови Пропозиції.  

2.4. Участь в Пропозиції є добровільною і визначається за власним 
бажанням Учасника.  
2.5. Участь в Пропозиції означає, що Учасник згоден з цими 
Правилами і беззаперечно їх приймає. 

2.6. Учасники Пропозиції можуть скористатися Послугою лише один 
раз. 

 

3. ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ, ПЕРІОД ПРОПОЗИЦІЇ 
3.1. Пропозиція проводиться на території України, де є покриття 
мережі оператора, крім території, на якій органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження або здійснюють їх не в 
повному обсязі.  

3.2.  Період дії Пропозиції: з 29.04.2021 та на необмежений строк. 

 

3.3. Пропозиція діє лише за умови придбання тарифу в 
торговельній мережі Comfy (ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД»), Eldorado (ТОВ 
«Дієса»), Цитрус (ТОВ «Імпортмакс»). Перелік торговельних мереж-
партнерів може бути змінено. 

3.4. Vodafone Україна залишає за собою право призупиняти, 
відновлювати чи припиняти проведення Пропозиції у будь-який 
момент.  

 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА  
4.1. Інформування про Правила Пропозиції та зміни до них 
здійснюється шляхом оприлюднення на сайті www.vodafone.ua 
(надалі – сайт). 
 
5. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД ПРОПОЗИЦІЇ 

5.1. Подарунковий фонд Пропозиції (надалі – Подарунок або 
Подарунки) представлений у вигляді  нарахування Організатором 
додаткових 5 ГБ інтернету на 3 місяці, але не раніше моменту 
підключення до Пропозиції, у межах базових умов тарифу,  що 
зазначені в п. 6 цих Правил; 

5.2. Кількість подарунків необмежена.  

5.3. Порядок надання та використання Подарунку: Подарунок 
нараховується протягом 72 годин з моменту виконання усіх Правил 
Пропозиції, виключно на номер абонента, що виконав зазначені 
умови в п. 6. Нарахування здійснюється безпосередньо 
Організатором Пропозиції.  

5.4. Надання Подарунка одному Учаснику можливе лише за 
умови підключення до Пропозиції протягом строку, зазначеного у 
п.3.2.  
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5.5. Організатор залишає за собою право  змінити обсяг чи 
найменування Подарунка або включити в Пропозицію додаткові 
умови/подарунки/послуги зв'язку, не передбачені цими Правилами. 
Якщо такі зміни будуть мати місце, а також повідомляє про них у 
порядку, передбаченому в п.4 цих Правил. 

 
6. УМОВИ ТА КРОКИ НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ 
6.1. Пропозиція доступна в межах тарифу Vodafone SuperNet Start. 
 
6.2. Учасникам Пропозиції надається можливість отримати 
Подарунок за умови виконання правил Пропозиції. 

6.3. Строк дії Подарунка становить 3 місяці з моменту підключення 
Пропозиції. 

6.4. Умови надання Пропозиції:  

− придбати тариф Vodafone SuperNet Start у період з 29.04.2021 в 
зазначених в п.3.3 мережах-партнерах; 

− активувати місячний пакет послуг у тарифі Vodafone SuperNet 
Start і дочекатися SMS про нарахування пакету послуг на місяць; 

− Подарунок активується автоматично при своєчасному поповненні 
рахунку на суму від 90 грн; 

− Подарунок активується у наступних місяцях за умови активного 
пакета послуг на місяць. 

6.5. Подарунок надається щомісяця додатково до місячного обсягу 
пакетних гігабайтів та не переносяться на наступний місяць. 

6.6. Подарунок доступний для активації Учаснику лише один раз. 
Після закінчення строку дії Подарунку додаткові гігабайти 
анулюються та їх використання неможливе. 

                                                                                                                                     

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Участь в Пропозиції автоматично означає факт ознайомлення, 
повну і беззаперечну згоду Учасника Пропозиції з даними 
офіційними Правилами Пропозиції.  

7.2. 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.  

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

7.4. Беручи участь в Пропозиції, Учасник тим самим підтверджує 
свою явну згоду на збір і обробку Організатором і Партнером його 
персональних даних з метою належного виконання Організатором 
умов цих Правил Пропозиції. Організатор і Партнер гарантують, 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 


