
 
Маркетинговий захід «Відкриття АЗС № 07/7» 

 
Офіційні правила 

Термін проведення заходу:  з 11:00 10.09.2021 р. по 30.09.2021 р. 
 

Місце проведення заходу: 

 

1. АЗС № 07/7, м. Харків, вул. Клочківська  ріг вул. Отакара Яроша 

Зміст заходу:  

1. Кожен Гість, який здійснить заправку з карткою level виграє гарантований приз.  

 
2. У рамках маркетингового заходу буде розіграно призовий фонд:  

• 1 повний бак пального Nano (2000 бонусів level)  

• Кешбек 3 грн/л на будь-який вид пального (окрім «А-92» та «А-95»), або 1 грн/л на 

зріджений газ LPG  

• 100 промокодів на 100 грн у кінотеатр «Планета кіно».  

• 60 Шоперів SOCAR Акція 41927 

• 300 шт ваучерів на каву (кавовий напій) на вибір 

 

3. ДЛЯ УЧАСТІ У РОЗІГРАШІ,  ГОСТЮ НЕОБХІДНО: 

3.1. здійснити заправку на будь-яку суму будь-яким видом пального, з наявних на автозаправній 

станції «SOCAR». 

3.2. надати свою картку лояльності level для сканування в чек з покупкою.  

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

SOCAR (методом оплати SOCAR PAY), або бонусами level. 

 

4. МЕХАНІКА ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ: 

4.1. Розіграш позицій призового фонду буде проведено серед Гостей, які виконали умови п.3. 

Розіграш відбувається миттєво на касі після закриття чеку. 

4.2. Якщо Гість виграв приз  - інформацію про виграш буде надруковано у післячеку та надіслано в 

SMS – повідомленні (лише у випадку, якщо картка level переможця зареєстрована). 

 

ВАЖЛИВО: Гарантований приз Гість може отримати тільки при здійсненній і оплаченій покупці. У 

випадку, якщо з якихось причин не відбулась оплата за пальне (недостатньо коштів на банківській 

карті, зник зв’язок) – результати розіграшу анулюються. При повторній успішній спробі 

розрахуватися розіграш відбувається знову, може випасти не той приз, що випав при першій спробі 

розрахунку. У випадку конфліктних ситуацій, які можуть виникнути на цьому фоні, необхідно 

звертитися провідного фахівця з розвитку клієнтського сервісу, Панасенко Велерії: (067) 340 89 81. 

 

7. МЕХАНІКА ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ: 

Якщо Гість виграв:  

• Повний бак пального Nano - Гостеві миттєво нараховуються 2 000 бонусів на його картку level. 

• Кешбек 3 грн/л на будь-який вид пального (окрім «А-92» та «А-95»), або 1 грн/л на 

зріджений газ LPG. Якщо Гість виграв цей приз, при наступній заправці з карткою level: 

1) будь-яким видом пального (окрім «А-92», «А-95») на АЗС СОКАР № 07/7 він отримає кешбек 3 

грн/л на картку level 

2) зрідженим газом LPG на АЗС СОКАР № 07/7 він отримає кешбек 1 грн/л на картку level. Кешбек 

буде нарахований бонусами на картку level. Бонуси за стандартною схемою програми лояльності 

при цьому не нараховуються. Кешбек спрацьовує автоматично на одну наступну заправку пальним. 

Проте, Гість може виграти кешбек декілька разів за період проведення заходу. Кешбек можна 

виграти до 30.09.2021, а скористатися пропозицією  - до 31 жовтня 2021 року. 

• Промокод на 100 грн у кінотеатр «Планета кіно» - у чеку буде надруковано промокод на 

знижку 100 грн на квиток у кінотеатр «Планета кіно». Промокодом можна скористатися при оплаті 

квитка на касі кінотеатру чи у мобільному додатку Планета Кіно 

• Шопер SOCAR Акція 41927. Гостю буде видано ваучер, який буде відображатись в 

мобільному додатку і на післячеку. Ваучери дійсні 45 днів з моменту видачі.  

• Ваучер на каву (кавовий напій) на вибір. Гостю буде видано ваучер, який буде 

відображатись в мобільному додатку і на післячеку. Ваучери дійсні 45 днів з моменту видачі. 



 



 
 
  


