
 

Маркетинговий захід «Зима, як ти любиш!» 
 

Офіційні правила 

Термін проведення заходу:  з 06.12.2021 р. по 16.01.2022 р.; 

 

Організатор заходу:  ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» 

 

Місце проведення заходу: усі діючі АЗК мережі SOCAR в Україні, окрім: 

 

АЗС №01/9 Одеська обл., Овідіопольский р-н, яхтклуб "Совіньон" 

АЗС №03/2 м. Київ, Парк Дружби Народів, акваторія яхт-клуба «Прімател» 

 

Зміст заходу:  

 

1. У РАМКАХ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАХОДУ БУДЕ РОЗІГРАНО ПРИЗОВИЙ ФОНД:  

1.1. Щотижневі призи: 

1.1.1 Apple iPhone 13 128 GB  Midnight – 9 шт 

1.1.2 Apple iPhone 13 Pro Max 128 GB  Graphite – 9 шт 

1.1.3 Вікенд у Стамбулі (авіквитки Turkish airlines та проживання на двох осіб – скориститися 

можна до 31.12.2022 р) – 6 шт 

1.1.4 Кавоварка крапельна Blaupunkt CMD802WH New 20 шт 

1.1.5 Discovery box Ukraїner (набір - 30 шт 

1.1.6 Портативний пилосоc з функцією компресора Lydsto – 26 шт 

 

1.2. Миттєві призи (будуть розіграні на касі під час розрахунку): 

1.2.1. Бездротовий зарядний пристрій в авто SOCAR Акція (42576) – 500 шт 

1.2.2. Кава Юліус Майнл Президент, мелена 250 г (20102) – 500 шт 

1.2.3. Термочашка чорна SOCAR Акція (42574)  – 600 шт 

1.2.4. Подушка-підголівник Organic Toys Акція (42575) – 200 шт 

1.2.5. Шопер SOCAR Акція (41927) – 900 шт 

1.2.6. Кепка Nathan`s Famous Акція (42577) та запрошення на новорічну ковзанку – 500 шт 

 

1.3. Гарантований приз: кава (кавовий напій) на вибір (із п.6.3.1) 

 

3. ДЛЯ УЧАСТІ У РОЗІГРАШІ  ГОСТЮ НЕОБІХІДНО: 

3.1. 1 здійснити заправку від 30 л включно преміальним пальним Nano з наявних на 

автозаправних станціях «SOCAR», а саме: Nano 95, Nano 98, Nano ДП, Diesel Nano Extro. 

Заправка пальним А-92, А-95, зрідженим газом не надають право участі в маркетинговому 

заході.  

або 

3.1.2 придбати 5 шт напоїв, які вказані в п.6.3.1 (кава або кавовий напій). Напої можуть 

бути як в одному чеку, так і в різних. Право на участь у розіграші надає кожен п’ятий  

придбаний напій: 5, 10, 15, 20, 25… 

 

3.2. надати свою карту лояльності level для сканування в даний чек; 

3.3. розрахуватися готівкою, або банківською карткою, або за допомогою мобільного 

додатку SOCAR (методом оплати SOCAR PAY, доданою банківською карткою, Apple Pay, 

Google Pay).  

3.4. Для того, щоб Гостя можна було повідомити про виграш у розіграші щотижневих 

призів – його картка level має бути зареєстрованою. Зареєструвати картку level можна за 

номером гарячої лінії 0 800 50 85 85 або в мобільному додатку SOCAR. 

 



 
 

4. МЕХАНІКА ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ ЩОТИЖНЕВИХ ПРИЗІВ: 

4.1. Розіграш щотижневих призів буде проведено серед Гостей, які виконали 

умови п.2. за відповідний тиждень. Номери карток level переможців будуть обиратися 

шляхом автоматичного випадкового вибору на Інтернет-сайті www.random.org за 

наступним графіком: 

• 14 грудня 2021 р. – серед Гостей, які виконали  умови п. 2 у період з 6 по 12 грудня 2021 

року включно;  

• 21 грудня 2021 р. – серед Гостей, які виконали  умови п. 2 у період з 13 по 19 грудня по 01 

серпня 2021 року включно;  

• 28 грудня 2021 р. – серед Гостей, які виконали  умови п. 2 у період з 20 по 26 грудня 2021 

року включно; 

• 4 січня 2022 р. – серед Гостей, які виконали  умови п. 2 у період з 27 грудня 2021 року по 2 

січня включно; 

• 11 січня 2022 р. – серед Гостей, які виконали  умови п. 2 період з 3 по 9 січня 2022 року 

включно; 

• 18 січня 2022 р. – серед Гостей, які виконали  умови п. 2 період з 10 по 16 січня 2022 року 

включно. 

 

4.1.1. У кожному розіграші беруть участь  лише картки level Гостей, які виконали умови п.2. за 

попередній тиждень. Наприклад, якщо розіграш відбувається 21 грудня 2021 р. – у ньому 

беруть участь лише картки level, які виконали умови участі в розіграші у період з 13 по 19 

грудня 2021 року включно.  

4.1.2. При цьому 1 заправка від 30 л = 1 шанс на перемогу. Та 5 порцій кави = 1 шанс на перемогу. 

Приклад: якщо Гість здійснив заправки від 30 л з 13 по 19 грудня 2021 року включно 3 рази 

та придбав 5 порцій кави за цей період – у нього буде 4 шанси виграти приз (картка level 

буде вказана 4 рази у загальному переліку карток, між якими відбувається розіграш).  

4.1.3. У розіграші беруть участь лише зареєстровані картки level Гостей, адже в протилежному 

випадку відсутня можливість повідомити Гостя про виграш.  

4.1.4. Результати розіграшів будуть опубліковані на сайті socar.ua не пізніше 2-х робочих днів з 

моменту проведення розіграшу. 

4.2. Приз може отримати лише Гість, на чиє ім’я зареєстрована картка level в момент 

розіграшу. У випадку, якщо в базі програми лояльності міститься некоректна інформація 

про ПІБ Учасника – можлива додаткова верифікація за номером телефону переможця. 

4.3. У разі надання недостовірних даних при реєстрації, невідповідності особи умовам 

участі в Акції,  Організатор або Партнери акції мають право виключити таку особу з 

переліку Учасників Акції. 

4.4. Організатор залишає за собою право відмовляти у видачі Подарунка Учасникам Акції 

у разі: 

4.4.1. Якщо Учасник надав недостовірну інформацію, що унеможливлює 

інформування його про визначення його переможцем. 

4.4.2. Якщо Організатор/Партнер Акції не має змоги додзвонитись до 

Переможця протягом 7 (семи) днів з моменту проведення розіграшу. 

4.4.3. Якщо Учасник порушив будь-які положення цих Правил Акції, а також в 

інших випадках, передбачених чинним законодавством України. При 



цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора або 

Партнера Акції будь-якої компенсації, зокрема грошової. 

4.4.4. Усі результати визначення Переможця є остаточними і оскарженню не 

підлягають. 

  

5. МЕХАНІКА ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ МИТТЄВИХ ПРИЗІВ та 

ГАРАНТОВАНОГО ПРИЗУ: 

 

5.1. Розіграш позицій призового фонду, які вказані в п.1.2. буде відбуватися миттєво на 

касі, в момент закриття чеку (серед Гостей, які виконали умови п 2.). Номери карток level 

переможців будуть обиратися шляхом автоматичного випадкового вибору на сервері 

програми лояльності. У випадку виграшу – Гостю разом з чеком буде надруковано ваучер 

на отримання призу. На номер телефону Гостя надіслано СМС-повідомлення. Також ваучер 

на приз з’явиться у розділі «Ваучери» в мобільному додатку SOCAR. Термін дії ваучера на 

подарунок 45 днів з моменту виграшу. Отримати подарунок можливо тільки на АЗК, де 

була здійснена виграшна покупка.  

5.2. Гість гарантовано отримає ваучер на каву, якщо з карткою level придбає 5 шт порцій 

напоїв, які вказані в п.6.3.1 (кава або кавовий напій). Гостю разом з чеком буде надруковано 

ваучер на отримання призу. На номер телефону Гостя надіслано СМС-повідомлення про 

виграш; ваучер на приз з’явиться у розділі «Ваучери» в мобільному додатку SOCAR. 

 

 

6. МЕХАНІКА ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ. 

6.1. Якщо Гість виграв щотижневний приз (п.1.1) - його повідомить про це оператор 

гарячої лінії SOCAR в телефонному режимі та повідомить деталі, як можна отримати приз. 

6.2. Якщо Гість виграв миттєвий приз (п.1.2.) у післячеку буде надруковано назву призу, 

який виграв Гість та ваучер на знижку до ціни 0,10 грн. Також ваучер на приз з’явиться у 

розділі «Ваучери» в мобільному додатку SOCAR. Ваучери дійсні 45 днів з моменту видачі.  

 

6.3. Коди товарів-призів: 

6.3.1. Якщо Гість виграв каву, він може обрати 1 позицію на вибір: 

32046 Кава Американо (ст)200мл 

32053 Кава Еспресо 35мл 

32058 Кава Капучино гаряче з сиропом 300мл 

32059 Кава Капучино холодне з сиропом 300мл 

32061 Кава Лате 300мл 

32063 Кава Лате гаряче з сиропом 300мл 

32064 Кава Лате холодне з сиропом 300мл 

32120 Молочний шейк 300мл 

32136 Подвійний Еспресо 70мл 

32214 Чашка Американо 200мл 

32221 Чашка Еспресо 35мл(+вода в армуде 85мл) 

32222 Чашка Капучино 270мл 

32223 Чашка Капучино гаряче з сиропом 300мл 

32224 Чашка Капучино холодне з сиропом 300мл 

32225 Чашка Лате 270мл 

32226 Чашка Лате гаряче з сиропом 300мл 

32227 Чашка Лате холодне з сиропом 300мл 

32232 Шокочино 335мл 

33144 Кава Капучино холодне 300мл 



33145 Кава Лате холодне 300мл 

33146 Чашка Капучино холодне 300мл 

36732 Кава Капучино Плюс 400мл 

36733 Кава Лате Плюс (ст)400мл 

38191 Кава Еспресо з рослинним молоком, 65мл 

38192 Кава Американо з рослинним молоком 270мл 

38570 Кава Американо без кофеїну 200мл 

38571 Кава Еспресо без кофеїну 35мл 

38572 Кава Капучино без кофеїну 300мл 

38573 Кава Лате без кофеїну 300мл 

38574 Чашка Капучино  без кофеїну 270мл 

38575 Чашка Лате без кофеїну  270мл 

38576 Кава Капучино Плюс без кофеїну 400мл 

38577 Кава Лате Плюс без кофеїну 400мл 

38674 Кава Еспресо Макіато 65мл 

38675 Кава Флет Вайт 180мл 

39279 Кава Американо з молоком 200мл 

39280 Чашка Американо з молоком 200мл 

39356 Кава Американо з молоком без кофеїну 200мл 

39357 Чашка Американо з молоком без кофеїну, 200мл 

40235 Напій Какао холодний, 265мл 

25201 Шоколад гарячий (ст) 220г/300мл 

32229 Шоколад гарячий 300мл 

32057 Кава Капучино (ст)300мл 

32273 Напій какао 265мл 

35792 Напій Глінтвейн б/а гранатово-апельсиновий 250мл. 

39620 Напій Матча Лате 235мл 

 

6.3.2. Шопер SOCAR Акція 41927  

6.3.3. Бездротовий зарядний пристрій в авто SOCAR Акція (42576) 

6.3.4. Кава Юліус Майнл Президент, мелена 250 г (20102) 

6.3.5. Термочашка чорна SOCAR Акція (42574) 

6.3.6. Подушка-підголівник Organic Toys Акція (42575) 

6.3.7. Кепка Nathan`s Famous Акція (42577) 

 

 
7.  Співробітники Організатора заходу (та пов’язаних компаній) та їх родичі (чоловік/дружина, 

батько, мати, брати, сестри, діти) не беруть участь у розіграші позицій призового фонду. У 
випадку, якщо буде встановлено, що вищезгадані позиції виграв співробітник Організатора 
заходу (та пов’язаних компаній), або його родичі – переможцю може бути відмовлено у 
передачі призу. 
 


