
УМОВИ АКЦІЇ «level 100» 

 

Термін проведення заходу:  з 01.07.2020 р. по 31.08.2020 р.; 

 

Місце проведення заходу: усі діючі АЗК мережі SOCAR в Україні.  

 
Зміст заходу:  
 

1. ПРИЗОВИЙ ФОНД:  
 

2.1. ГОЛОВНИЙ ПРИЗ: 1 вікенд в готелі Edem 5*, с. Стрілки, Львівська область. 3 ночі у 

номері Люкс зі сніданками для двох, з безлімітним користуванням спа-зоною під час 

проживання.  

2.1.1. Головний приз буде розіграно «01» вересня 2020 року серед Гостей, яким буде 

нараховано не менше 100 грн бонусами на картку level за період з 1 липня по 31 

серпня 2020 року включно. При цьому рахується загальна сума накопичених 

бонусів, а кількість нарахувань може бути будь-якою (наприклад, може бути 10 

нарахувань по 10 грн бонусами).  

2.1.2. Номер картки level переможця буде обиратися шляхом випадкового вибору на 

Інтернет-сайті www.random.org. 

2.1.3. Розіграш буде відбуватися лише серед зареєстрованих карток level, щоб Гостя 

можна було повідомити про виграш. Зареєструвати картку level можна за номером 

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

 

2.2. ГАРАНТОВАНІ ПРИЗИ: Кожному Гостю, який виконає умови участі в заході, у 

післячеку буде надруковано промокод на знижку в аквапарки на 50 грн (при покупці на 

250 грн товарів Buta Café та/або Buta Market, окрім тютюнових виробів) або 100 грн (при 

купівлі від 25 л будь-якого виду пального, у тому числі скрапленого газу). Знижки з 

різних післячеків сумуються. (див п. 8) Окрім цього, учасники програми лояльності level 

отримають додаткові преференції (див п. 9). 

 

2.3. ЩОТИЖНЕВІ ПРИЗИ (розігруються щопонеділка): 

2.3.1. 10 вікендів в мережі Готелів Reikartz:  

 Готель Reikartz Карпати 2 доби з 2-разовим харчуванням - 3 вікенди 

 Готель Reikartz Поляна 2 доби з 2-разовим харчуванням - 3 вікенди 

 Готель VitaPark Станіславський 2 доби з 2-разовим харчуванням - 2 

вікенди 

 Готель VitaPark Сонячний Прованс 2доби з 2-разовим харчуванням - 2 

вікенди 

2.3.2. 10 вікендів Grand Admiral Resort & SPA, Київська обл. м. Ірпінь, вулиця 

Варшавська, 116. 

2.3.3. 2 вікенди в Hotel Bristol, вулиця Пушкінська, 15, Одеса, Одеська область.  

2.3.4. 2 вікенди в Londonskaya Spa Hotel, Приморський бульвар, 11, Одеса, Одеська 

область.  

2.3.5. 2 вікенди в President Hotel 4* вулиця Госпітальна, 12, Київ.  

2.3.6. 10 наборів вхідних квитків (по 4 шт) в аквапарки «Одеса», «Затока», «Коблеве» 

на вибір Гостя. 

2.3.7. 10 відеореєстраторів Gazer. 

2.3.8. 10 валіз Samsonite. 

2.3.9. 10 сертифікатів по 5 000 грн Samsonite. 

 

2.4. МИТТЄВІ ПРИЗИ (розігруються на касі під час розрахунку): 

2.4.1. Футбольні м’ячі SOCAR 

2.4.2. Спортивні пляшки SOCAR 



2.4.3. Зарядні пристрої SOCAR 

2.4.4. Сумки в багажник  SOCAR 

2.4.5. Парасолі  SOCAR 

 

 

3. ДЛЯ УЧАСТІ У РОЗІГРАШІ ЩОТИЖНЕВИХ ТА МИТТЄВИХ ПРИЗІВ ГОСТЮ 

НЕОБІХІДНО: 

3.1.  здійснити покупку від 25 л включно будь-якого виду пального з наявних на 

автозаправних станціях «SOCAR» (у тому числі скрапленого газу)  

або  

3.2. здійснити покупку на суму від 250 грн включно товарів Buta Café та/або Buta Market 

(за виключенням тютюнових виробів. Тютюнові вироби можуть бути у чеку, але їх ціна не 

враховується в необхідній мінімальній сумі чеку); 

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

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

додатку SOCAR (методом оплати SOCAR PAY);  

3.5. Для того, щоб Гостя можна було повідомити про виграш у розіграші позицій 

призового фонду, про які йдеться в п.2.1 – 2.10 Інструкції – 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: 

4.1.1. Щопонеділка буде відбуватися розіграш щотижневих призів (лише серед 

зареєстрованих карток level, щоб Гостя можна було повідомити про виграш). 

Номер картки level переможця буде обиратися шляхом випадкового вибору на 

Інтернет-сайті www.random.org.  

 
4.1.2. У кожному розіграші беруть участь  лише картки level Гостей, які виконали умови п.3. 

Інструкції за попередній тиждень. Наприклад, якщо розіграш відбувається 13 липня 

2020 р. – у ньому беруть участь лише картки level, які виконали умови участі в 

розіграші у період з 6 по 12 липня 2020 року включно.  

4.1.3. При цьому 1 покупка від на 250 грн або 25 л пального = 1 шанс на перемогу. Приклад: 

якщо Гість виконав умови участі у розіграші з 6 по 12 липня 2020 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).  

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.  

Приз 6 липня 13 липня 20 липня 27 липня 3 серпня 10 серпня 17 серпня 24 серпня 31 серпня 

President Hotel 4*  1 1 
Hotel Bristol 2 
Londonskaya Spa Hotel 2 
Reikartz 4 3 3 
Grand Admiral Resort & SPA 4 3 3 

 

Відеореєстратори Gazer 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Вхідні квитки в аквапарки  2 2 2 1 1 1 1 
Валізи Samsonite 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Сертифікати  Samsonite на 5000  
грн  1 1 1 1 1 1 1 2 

http://www.random.org/


4.3. Розіграш позицій призового фонду, які вказані в п.2.4. буде відбуватися миттєво на 

касі, в момент закриття чеку серед Гостей, які виконали умови п 3. цієї Інструкції. 

Номери карток level переможців будуть обиратися шляхом автоматичного випадкового 

вибору на сервері програми лояльності MPOS Loyalty. У випадку виграшу – Гостю буде 

надруковано купон на отримання призу. На екран касового обладнання при цьому буде 

виведено інформацію, який саме приз виграв Гість.  

 

5. МЕХАНІКА ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ. 

5.1. Якщо Гість виграв головний або щотижневий приз  – його повідомить про це 

співробітник відділу розвитку програми лояльності в телефонному режимі та 

повідомить деталі, як можна отримати приз. 

5.2. Якщо Гість виграв миттєвий приз - у післячеку буде надруковано назву цього призу, 

та купон на знижку до ціни 0,10 грн. Купони дійсні до 31 серпня 2020 року.  

 

6. МЕХАНІКА ОТРИМАННЯ ГАРАНТОВАНОГО ПРИЗУ – ЗНИЖКИ НА 

АКВАПАРКИ. 
6.1. При виконанні умов маркетингового заходу Гість може отримати промокод на знижку 

50 грн або 100 грн бонусами, якими він може частково оплатити вхідні квитки до 

аквапарків та проживання в готелях, що знаходяться за адресами: 

 Аквапарк Затока  (https://aquaparkzatoka.com.ua)  вулиця  Вокзальна, 68, смт. 

Затока, Одеська область, тел.+380487407474. Готель «Аквапарк Затока», тел. 

відділу бронювання:  +380487407007 +38 068 885 7007. 

 Аквапарк Одесса (https://aquaparkodessa.com.ua). М. Одеса, вул. Ангарська 70/1, 

тел.: +380487378008 

 Аквапарк Коблево (https://aquakoblevo.net/). Миколаївська обл, с. Коблеве, вул. 

Морська, 150, тел. +380515397110,+380635849808. Готель, тел. відділу 

бронювання +380487002266. 

6.2. Для того, щоб оплатити частину ціни вхідного квитка до аквапарку (до 50%), Гостю 

необхідно: 

8.2.1 здійснити покупку від 25 л включно будь-якого виду пального з наявних на 

автозаправних станціях «SOCAR» (у тому числі скрапленого газу) – буде 

надруковано промокод на знижку 100 грн 

або  

8.2.2 здійснити покупку на суму від 250 грн включно товарів Buta Café та/або Buta 

Market (за виключенням тютюнових виробів. Тютюнові вироби можуть бути у 

чеку, але їх ціна не враховується в необхідній мінімальній сумі чеку) – буде 

надруковано промокод на знижку 50 грн 

8.2.3 надати свою карту лояльності level для сканування в даний чек; 

8.2.4 розрахуватися готівкою, або банківською карткою, або за допомогою мобільного 

додатку SOCAR (методом оплати SOCAR PAY);  

8.2.5 далі буде надруковано післячек з унікальним промокодом та QR-кодом:  

https://aquaparkodessa.com.ua/
https://aquakoblevo.net/


 
8.2.6 Зісканувавши QR-код за допомогою смартфону, Гість потрапляє на веб-сторінку, де 

може обрати один із аквапарків, по якому бажає накопичити та використати бонуси. 

Якщо зісканувати QR-код не вдається, можна перейти за посиланням aquabonus.com.ua, 

ввівши його вручну в браузері;  

8.2.7. Гість завантажує мобільний додаток того аквапарку, який бажає відвідати, 

реєструється в ньому та купує вхідні квитки зі знижкою: 

 В боковому меню Гість обирає пункт “Мой аккаунт”:  

 
 Гість обирає поле «Регистрация» та проходить реєстрацію, вірно заповнивши всі 

обов’язкові поля: 



  
 

 В боковому меню обирає пункт “Промокоды” 

 Гість вводить промокод з післячеку, отриманого на АЗК 

 

 Перевірити кількість накопичених бонусів можна в боковому меню, пункт 

“Позитивчики”: 

 
 Далі Гість на Головному екрані додатку обирає поле “Купить билет”;  



 Обирає дату і час відвідування: 

 
 
 
 
 

 

 Обирає кількість квитків: 

 
 Активує перемикач “Использовать бонусы” 



 
 Гість оплачує квитки.  

 Вхідний квиток буде надіслано Гостю на адресу електронної пошти, яку було вказано 

при реєстрації. Вхідний квиток необхідно пред’явити на касі аквапарку, після чого 

Гостю буде надано електронний браслет для входу в аквапарк. 

6.3. Для того, щоб оплатити частину ціни (до 10%) проживання в готелі на територію 

аквапарку, Гостю необхідно зателефонувати за відповідним номером телефону, після 

чого буде здійснено ідентифікацію за номером та списання бонусів: 

 Готель «Аквапарк Затока», тел. відділу бронювання:  +380487407007, +38 068 885 

70 07. 

 Аквапарк Коблево. Готель, тел. відділу бронювання:  +380487002266. 

 

6.4. Бонуси аквапарків, на які друкуються промокоди в чеках, не є бонусами програми 

лояльності level, а є внутрішніми бонусами аквапарків. 

6.5. Бонуси аквапарків сумуються, тобто можна здійснювати декілька покупок на АЗК 

SOCAR та накопичувати бонуси аквапарків. 

6.6. Клієнт може оплатити бонусами не більше 50% ціни вхідного квитка в аквапарк та не 

більше 10% ціни проживання в готелі. При цьому інша частина оплачується в 

національній валюті – гривні. 

6.7. У випадку, якщо в Аквапарках діє акція «-50% на вартість вхідного квитка» - 

розрахуватися бонусами за квитки не можна.  
 

7. Додаткові преференції для учасників програми лояльності level: 

 Готелі Reikartz. Знижка на проживання 15% за промо-кодом SOCAR2020 буде 

діяти з 01.07.2020 р по 31.10.2020 р для всіх готелів мережі Рейкарц без винятку. 

Як скористатися: ввести промокод в спеціальне поле на сайті 

https://reikartz.com/ru/ 



Або зателефонувати відділу бронювання 0 800 304 500 або +38 (067) 570 65 49 

 Готель Grand Admiral Resort & SPA. Знижка на проживання 20% за промо-кодом 

SOCAR2020 буде діяти з 01.07.2020 р по 31.08.2020 р. Як скористатися: для 

отримання знижки необхідно назвати промокод SOCAR2020 при заселенні. 

 Готелі Hotel Bristol, Londonskaya Spa Hotel, President Hotel 4*. Знижка на 

проживання 25% буде діяти з 01.07.2020 р по 31.08.2020 р. Як скористатися: 

ввести промокод SSUMMER2020 при бронюванні на сайті vhg.com.ua. 

 

 

 

 

 

 

 


