
 

Маркетинговий захід «Щасливі 30!» 
 

Офіційні правила 

Термін проведення заходу:  з 19.07.2021 р. по 31.08.2021 р.; 

 

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» 

 

 

1. У РАМКАХ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАХОДУ БУДЕ РОЗІГРАНО ПРИЗОВИЙ ФОНД:  

 

1.1. Щотижневі призи: 

1.1.1 30 призів по 1000 пального 

1.1.2 30 авіаквитків WINDROSE по Україні 

1.1.3 30 мультитулів Gerber 

1.1.4 6 аудіоколонок JBL Pulse 4 

1.1.5 2 Майстеркласи з дрифту від професійних гонщиків (у якості пасажира 

спортивного авто) 

1.1.6 2 призи «День з гоночною командою на змаганнях з дрифту» 

1.1.7 2 призи «День з гоночною командою на змаганнях по шосейно-кільцевим 

мотогонкам» 

 

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

1.2.1. Пончик Donut на вибір 

1.2.2.  Кава (кавовий напій) на вибір  

1.2.4   Промокод на 100 грн в кінотеатр мережі Планета кіно 

1.2.3.   М’яч футбольний SOCAR 

1.2.5  Худі SOCAR Акція 41925 

1.2.6.  Дорожній набір для сну SOCAR Акція 41926 

1.2.7  Шопер SOCAR Акція 41927 

 

 

2. ДЛЯ УЧАСТІ У РОЗІГРАШІ  ГОСТЮ НЕОБІХІДНО: 

2.1.  здійснити заправку від 30 л включно будь-яким видом пального з наявних на 

автозаправних станціях «SOCAR» (у тому числі скрапленим газом) 

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

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

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

Google Pay).  

2.4. 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. 

 

 

3. Гість може подвоїти шанси на виграш у розіграші одним із способів:  

3.1. якщо заправка від 30 л включно буде пальним ТМ Nano (Nano 95, Nano 98, 

Nano ДП, Diesel Nano Extro) 

3.2. якщо придбає будь-яку каву (кавовий напій – перелік вказано в п 9.5.2.) 

 



Якщо виконано обидві умови (заправка пальним ТМ Nanо та покупка кави) – ці умови не 

сумуються, тобто шанси подвоються один раз (не стають при цьому потрійними чи 

більшими). 

 

 

 

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: 

• 27 липня 2021 р. – серед Гостей, які виконали  умови п. 3 Інструкції у період з 19 по 

25 липня 2021 року включно;  

• 03 серпня 2021 р.  – серед Гостей, які виконали  умови п. 3 Інструкції у період з 26 

липня по 01 серпня 2021 року включно;  

• 10 серпня 2021 р. – серед Гостей, які виконали  умови п. 3 Інструкції у період з 02 по 08 

серпня 2021 року включно; 

• 17 серпня 2021 р. – серед Гостей, які виконали  умови п. 3 Інструкції у період з 09 по 15 

серпня 2021 року включно; 

• 25 серпня 2021 р. – серед Гостей, які виконали  умови п. 3 Інструкції період з 16 по 22 

серпня 2021 року включно; 

• 31 серпня 2021 р. – серед Гостей, які виконали  умови п. 3 Інструкції період з 23 по 30 

серпня 2021 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 10 серпня 2021 р. – у 

ньому беруть участь лише картки level, які виконали умови участі в розіграші у період 

з 02 по 08 серпня 2021 року включно.  

4.1.2. При цьому 1 заправка від 30 л = 1 шанс на перемогу. Приклад: якщо Гість здійснив 

заправки від 30 л з 02 по 08 серпня 2021 року включно 3 рази – у нього буде 3 шанси 

виграти приз (картка level буде вказана 3 рази у загальному переліку карток, між 

якими відбувається розіграш). Якщо при цьому заправлявся пальним Nano та/або 

придбав будь-яку каву– шанси за відповідну заправку подвояться (див п.5.). 

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. 

  

5. МЕХАНІКА ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ МИТТЄВИХ ПРИЗІВ: 

 

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 MPOS Loyalty. 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 (окрім промокоду Планета кіно). 

 

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. Ваучери дійсні 45 днів з 

моменту видачі.  

6.3. Коди товарів-призів: 

 

6.3.1. Якщо Гість виграв Пончик Donut він може обрати 1 позицію на вибір:  

 

Пончик Donut з карамельною начинкою 75г 39925 

Пончик«Donut»з начинкою зі смак.ванілі 75г 39930 

Рожевий пончик «Donut» 55г 39931 

Пончик Royal Donut крем з лісових горіхів 70г 39935 

Пончик Donut з начинкою манго 75г 39938 

Пончик Royal Donut з малиновою начинкою 65г 39945 

Пончик Donut з кокосовою начинкою, 65г 41071 

  
 

 

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

 



 
 

 



 
 

6.3.2. М’яч футбольний SOCAR Акція – 39525; 

6.3.3. Худі SOCAR Акція  – 41925; 

6.3.4. Дорожній набір для сну SOCAR Акція – 41926; 

6.3.5. Шопер SOCAR Акція  – 41927. 

 

6.4. Промокод на 100 грн в кінотеатр мережі Планета кіно буде надруковано у післячеку. 

Скористись ним можна в мобільному додатку або сайті Планети кіно, на касі кінотеатру. 

6.5. Під призом «1000 л пального» мається на увазі нарахування на картку level 

переможця еквіваленту вартості 1 000 л пального А-95 – 32 000 грн бонусами. 

 

 


