
                                               

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ АКЦІЇ
«10ГБ у Vodafone TV»

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

1.1 Організатором Акції 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, та/або 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 Vodafone Україна;
 абоненти контрактної форми обслуговування Vodafone Україна (участь беруть тільки клієнти приватного сегмента).
2.4 Участь в Акції є добровільною і визначається за власним бажанням Учасника.

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.
3.2 Період акції з 25.11.2021 по 15.01.2022 року (включно).
3.3 Акційне підключення 10 ГБ після активації пакету «Старт» у Vodafone TV на умовах акції здійснюється Організатором Акції протягом 72 годин з
моменту виконання Учасниками умов Акції.
3.4 Організатор залишає за собою право призупиняти, відновлювати, припиняти та подовжувати проведення Акції в будь-який момент.
3.5 Контроль за проведенням Акції та дотриманням цих Правил здійснює Організатор Акції.

4. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ 
4.1. Подарунковий фонд Акції (надалі – Подарунок) представлений у вигляді: 

Одноразового нарахування Оператором на користь Учасника акції додаткових послуг зв'язку у вигляді 10 ГБ Інтернету, які підключаються до базових
умов тарифу Учасника акції на період 30 днів з моменту нарахування, за наявності успішного виконання умов Акції.

4.2. Перевірити залишок додаткових мегабайтів можна за допомогою USSD-запиту: *777*2*5001# або в мобільному додатку My Vodafone (розділ
«Info»). 

4.3. Пакет додаткових мегабайтів можна використати за наявності технічного доступу та покриття.

4.4. Додатковi мегабайти витрачаються в першу чергу (спочатку додаткові мегабайти - потім мегабайти в тарифі). 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

5.1. Учасникам Акції, що відповідають умовам, визначеним у розділі 2 цих Правил, надається гарантована можливість отримати 10 ГБ мобільного
інтернету  на 30 днів  у  подарунок,  за  умови підключення (активації)  пакету  «Старт» у  додатку  Vodafone TV. Під Подарунком мається на увазі
нарахування Учаснику Акції Організатором 10 ГБ мобільного інтернету на 30 днів, згідно з діючим тарифним планом.

 
5.2 Для отримання подарунку Учаснику Акції потрібно виконати наступні кроки: 
 Підключити пакет «Старт» у вказаний проміжок часу (з 25.11.2021 по 15.01.2022  включно) .
 За фактом активації послуги, Учаснику Акції протягом 72 годин нараховується Подарунок у вигляді додаткових 10ГБ мобільного інтернету. 

6 ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

ПрАТ «ВФ Україна», Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, ЄДРПОУ: 14333937



6.1 За телефонами Центру Обслуговування Абонентів Vodafone Україна: 111 (безкоштовно з мобільного Vodafone Україна в Україні) і 0800 400 111
(безкоштовно з будь-якого номера в Україні).

7 ІНШІ УМОВИ
7.1 Організатор Акції несе відповідальність за надання послуги Vodafone TV учасникам Акції, що надається згідно з умовами цієї Акції,  в межах

публічної угоди, що знаходиться за посиланням http://tv.vodafone.ua/agreement.
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 Організатор з урахуванням вимог чинного законодавства України. 
7.3 Організатор має право вносити зміни в умови цих Правил шляхом розміщення нової редакції.
7.4 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.

7.5 Організатор Акції несе відповідальність за якість послуг зв’язку, що надаються згідно з умовами Акції.
7.6 Організатор Акції не несе відповідальності за якість та функціонування смартфонів Учасників.
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