Офіційні правила спільної акції
з обміну бонусів абонентами ВОДАФОН на промокод інтернет-магазину «rozetka.com.ua»
1.
Терміни та визначення
Rozetka – Товариство з обмеженою відповідальністю «Розетка.УА», (Організатор Акції).
Vodafone – Приватне Акціонерне Товариство «ВФ Україна», 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 (Партнер).
Промокод – комбінація з 16 символів (букв латинського алфавіту та цифр), який надає абоненту право на
отримання спеціальної пропозиції (знижки)
Програма лояльності Vodafone Бонус – будь-яка маркетингова програма Vodafone, яка надає можливість
абонентам отримувати бонуси та обмінювати їх на послуги Vodafone та партнерів Vodafone.
Бонуси – умовні бали, які нараховуються абонентам за виконання умов програми лояльності, та які абонент
може обміняти на послуги Vodafone та партнерів Vodafone.
Абоненти – клієнти Vodafone, які користуються послугами мобільного зв’язку.
SMS (Short Message Service) - технологія, яка дозволяє приймати та передавати короткі текстові повідомлення
за допомогою мобільного телефону. Входить в стандарти мобільного зв’язку.
Учасники – Клієнти Vodafone, які отримали Промокод в SMS-повідомленні від Vodafone.
Знижка - дисконт, який надається на товари з обраної при замовленні промокоду категорії, що розміщені на
сайті Організатора на акційній сторінці за адресою http://rozetka.com.ua/promovodafone/ у відповідному розділі.
2.
Мета Акції
2.1. Метою проведення Акції є заохочення Учасників до користування послугами та придбання товарів від
організаторів та партнерів акції.
3.

Загальні положення

3.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в спільній
акції ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Розетка.УА» з обміну бонусів абонентами Vodafone на промокод інтернетмагазину rozetka.com.ua.
3.2. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з
даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих
Правилах. 3.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором та Партнером Акції в
односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі
зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка
вказана в даних Правилах. 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування. 3.4. Чинна редакція
Правил розміщується в Інтернеті на офіційному сайті Організатора акції за адресою:
rozetka.com.ua.
4.

Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.

4.1. Період проведення Акції: з 25.09.2017 по 30.06.2020 р. включно (далі у тексті — Період акції), це період
протягом якого можна стати Учасником Акції.
4.2. Учасниками Акції є абоненти Vodafone, що обслуговуються в тарифах ПрАТ "ВФ Україна" Передплата з
програмою лояльності та відповідають вимогам, зазначеним в цих Правилах, та належним чином виконали
умови цих Правил (далі у тексті – Учасники).
4.3. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства
України.
5.

Умови участі та Заохочення Акції.

5.1. В акції приймають участь особи, які виявили бажання отримати знижковий промокод, що надає 10% знижки
на купівлю акційних товарів з відповідної категорії на сайті rozetka.com.ua на суму від 200 гривень одним
замовленням та в період акції обміняють бонуси Vodafone зі свого мобільного бонусного рахунку, в кількості
200 бонусів.

5.2. Для отримання промокоду на знижку 10% в обмін на 200 бонусів, Учаснику необхідно набрати зі свого
мобільного телефону відповідну для кожної категорії товарів комбінацію і натиснути клавішу виклику.
Комбінації вказані на сайті Партнера акції у відповідному розділі. Бонуси будуть списані з бонусного рахунку
Учасника протягом доби, а промокод на знижку надійде наступного дня в SMS-повідомленні.
5.3. Знижка 10% за промокодом діє на товари з обраної при замовленні промокоду категорії, що розміщені на
сайті Організатора на акційній сторінці за адресою http://rozetka.com.ua/promovodafone/ у відповідному розділі
та за умови мінімального замовлення цих акційних товарів на суму від 200 гривень в одному чеку.
У розділі «Одяг та взуття» промокод на знижку розповсюджується на наступні категорії товарів:
Категорії, на які розповсюджується дія промокоду на знижку -10%:
Аксесуары (взуття)
Галстуки и метелики
Головні убори
Жіноче взуття
Зажими для купюр
Парасольки
Ключниці
Косметички та несесери
Гаманці
Чоловіче взуття
Взуття для дівчаток
Взуття для хлопчиків
Органайзери (тревел-кейси), кардхолдери, візитниці
Рукавиці
Портмоне та борсетки
Ремені та паски
Рюкзаки
Сонцезахисні окуляри
Сумки
Шарфи та хустинки
Аксесуары для дітей
Верхній одяг
Дитяча спідня білизна
Дитяча термобілизна
Карнавальні костюми
Одяг для дівчаток
Одяг для жінок
Одяг для малюків
Одяг для хлопчиків
Одяг для чоловіків
Одяг для мисливців та рибалок
Термобілизна
Шкільна форма
Аксесуари до спідньої білизни
Білизна для вагітних та матусь
Безшовна білизна
Боді
Бюстгальтери
Жіночі трусики

Колготки, легінси, панчохи
Комплекти білизни
Коригувальна білизна
Корсети, бюстьє
Купальники
Майки, топи
Майки, футболки
Чоловічі труси
Спідня білизна для жінок
Спідня білизна для чоловіків
Шкарпетки, гольфи, гетри та сліди
Пляжний одяг
Пляжні шорти та плавки
Паски та підвязки
Спокуслива білизна
Спортивна білизна
Халати та домашній одяг

5.1. Промокод дійсний протягом 14 днів з моменту отримання. Після закінчення терміну дії промокод стає
недійсним.
5.5. Для отримання знижки введіть отриманий вами промокод у спеціальне поле на сторінці оформлення
замовлення на сайті rozetka.com.ua. Промокод не доступний для використання, при замовленні або
підтвердженні (редагуванні) замовлення за телефоном.
5.6. Знижка за промокодом не сумується з іншими акціями та пропозиціями, що діють в інтернет-супермаркеті
rozetka.com.ua.
5.7. Дво- чи багаторазове використання Коду не допускається. Заміна промо-коду грошовим еквівалентом та/або
заміна на будь-які інші види матеріальної компенсації – не допускається. Коди обміну чи поверненню не
підлягають. При втраті промо-код не відновлюється.
5.8. Одна особа відповідно до п. 4.1. може декілька разів прийняти участь в акції і отримати відповідну кількість
промокодів на знижку 10% на товари з акційних категорій в інтернет-магазині rozetka.com.ua.
5.9. Використання промокоду доступне лише на товари продавця ROZETKA та недоступне на товари інших
продавців.
6.

Інформація/персональні дані/особисті немайнові права

6.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої
Організатору/Партнеру Акції інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не
порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також
розглядається у розумінні ст.. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист
персональних даних».
6.2. Організатор/Партнер Акції гарантує, що під час збору, обробки та подальшого використання отриманої
інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних
даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її лише тим,
хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

7.

Обмеження

7.1. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші
непідвладні контролю з боку Організатора обставин.
7.2. Організатор та Партнер не несуть відповідальність щодо подальшого використання наданих промокодів
після їх одержання або за нездатність Учасників скористатись ними не з вини Організатора або Партнера.
7.3. Організатор не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Партнера акції.
7.4. Партнер акції не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Організатора акції. 7.5. Партнер не
несе відповідальності за якість товарів, робіт, послуг, які надаються Організатором акції. Партнер не приймає
та не перевіряє комплектність, кількість та якість товарів, робіт, послуг, які надаються Організатором акції
Учаснику. Учасник зобов’язаний самостійно здійснити перевірку товарів (робіт, послуг).
7.6. Партнер Організатор та Партнер акції залишають за собою право не вступати та не вести письмові
переговори з Учасниками.
7.7. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають
оскарженню.
8.

Інші умови

8.1. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції підтверджують, що вони ознайомлені з Офіційними правилами
Акції, погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
8.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання
цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання промокоду та/або знижки. При цьому такий
Учасник не має права на одержання від Організатора або Партнера Акції будь-якої компенсації.
8.3. Організатор та Партнер акції не несуть обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі
транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.
8.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних
питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор та Партнер
акції залишають за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.5. Організатор та Партнер Акції не вступають в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб
Учасниками Акції і прав на отримання знижки. Організатор та Партнер Акції не беруть на себе відповідальність
за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
8.6. Процедура визначення отримувачів знижки не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не
переслідує мети отримання прибутку.
8.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має
право залучати будь-яких третіх осіб.
8.8. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті rozetka.com.ua.

