Умови акції «ЗАПРАВЛЕНІ НА ПЕРЕМОГУ»
Термін проведення заходу:
з 02.03.2020 р. по 12.04.2020 р.;
1. ДЛЯ УЧАСТІ У РОЗІГРАШІ ГОСТЮ НЕОБІХІДНО:
1.1здійснити покупку на суму від 750 грн включно будь-якого виду
пального з наявних на автозаправних станціях «SOCAR» (у тому числі
скрапленого газу) та/або товарів Buta Café/Buta Market (за
виключенням тютюнових виробів. Тютюнові вироби можуть бути у
чеку, але їх ціна не враховується в необхідній мінімальній сумі чеку).
1.2 надати свою карту лояльності level для сканування в даний чек;
1.3 розрахуватися готівкою, або банківською карткою, або бонусами, або
за допомогою мобільного додатку SOCAR (методом оплати SOCAR
PAY, доданою банківською карткою).
1.4 Для того, щоб Гостя можна було повідомити про виграш у розіграші
позицій призового фонду, про які йдеться в п.3.1 – 3.4. 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.
2. ПРИЗОВИЙ ФОНД:
2.1 Три поїздки на матчі УЄФА ЄВРО-2020 у місті БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН
(квитки на матч + проживання в готелі + переліт – все на дві особи) – розіграші
16 березня 2020 р., 30 березня 2020 р., 13 квітня 2020 р.
2.2 Поїздка на матч УЄФА ЄВРО-2020 у місті ЛОНДОН, АНГЛІЯ (квитки на
матч + проживання в готелі + переліт – все на дві особи) – розіграш 10 березня
2020 р.
2.3 Поїздка на матч УЄФА ЄВРО-2020 у місті РИМ, ІТАЛІЯ (квитки на матч
+ проживання в готелі + переліт – все на дві особи) – розіграш 23 березня 2020
р.
2.4 Поїздка на матч УЄФА ЄВРО-2020 у місті АМСТЕРДАМ, НІДЕРЛАНДИ
(квитки на матч + проживання в готелі + переліт – все на дві особи) – розіграш
6 квітня 2020 р.
2.5 Миттєві призи (будуть розіграні на касі під час розрахунку):
• 1 000 футбольних м’ячів SOCAR
• 2 000 спортивних пляшок SOCAR
• 200 зарядних пристроїв SOCAR
• 200 сумок в багажник SOCAR
• 200 парасоль SOCAR
• 500 страв «Донер-Кебаб» або «Хот-дог» на вибір Гостя

• 10 нарахувань по 2020 грн бонусами на картку level
• 10 cертифікатів на перегляд матчу ЄВРО-2020 у спорт-барі з депозитом
5 000 грн.

3.

МЕХАНІКА ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ:

3.1. Розіграш позицій призового фонду, які вказані в п.2.1. – п.2.4. (поїздки
на матчі УЄФА ЄВРО-2020) буде проведено серед Гостей, які виконали
умови акції п.1. за відповідний тиждень. Номери карток level переможців
будуть обиратися шляхом автоматичного випадкового вибору на Інтернетсайті www.random.org за наступним графіком:
•
10 березня 2020 р. – серед Гостей, які виконали умови у період з 2 по 8
березня 2020 року включно;
•
16 березня 2020 р. – серед Гостей, які виконали умови у період з 9 по
15 березня 2020 року включно;
•
23 березня 2020 р. – серед Гостей, які виконали умови у період з 16 по
22 березня 2020 року включно;
•
30 березня 2020 р. – серед Гостей, які виконали умови у період з 23 по
29 березня 2020 року включно;
•
06 квітня 2020 р. – серед Гостей, які виконали умови у період з 30
березня по 5 квітня 2020 року включно;
•
13 квітня 2020 р. – серед Гостей, які виконали умови у період з 6 по 12
квітня 2020 року включно;
3.1.1. У кожному розіграші беруть участь лише картки level Гостей, які
виконали умови за попередній тиждень. Наприклад, якщо розіграш
відбувається 16 березня 2020 р. – у ньому беруть участь лише картки level,
які виконали умови участі в розіграші у період з 9 по 15 березня 2020 року
включно.
3.1.2. При цьому 1 покупка від 750 грн = 1 шанс на перемогу. Приклад: якщо
Гість виконав умови участі у розіграші з 9 по 15 березня 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).

3.1.3. У розіграші беруть участь лише зареєстровані картки level Гостей, адже
в протилежному випадку відсутня можливість повідомити Гостя про виграш.
3.1.4. Результати розіграшів будуть опубліковані на сайті socar.ua не пізніше
2-х робочих днів з моменту проведення розіграшу.
3.2. 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
по номеру телефону.
3.3. Розіграш позицій призового фонду, які вказані в п.2.5. буде відбуватися
миттєво на касі, в момент закриття чеку серед Гостей, які виконали умови
акції. Номери карток level переможців будуть обиратися шляхом
автоматичного випадкового вибору. У випадку виграшу – Гостю буде
надруковано купон на отримання призу.
4.

МЕХАНІКА ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ.

4.1. Якщо Гість виграв позиції призового фонду, які вказані в п.2.1. - п.2.4.
(поїздки на матчі УЄФА ЄВРО-2020) – його повідомить про це співробітник
в телефонному режимі та повідомить деталі, як можна отримати приз.
4.2. Якщо Гість виграв одну з позицій призового фонду, які вказані в п.2.5,
у післячеку буде надруковано назву призу, який виграв Гість та купон на
знижку до ціни 0,10 грн. Купони дійсні до 12 квітня 2020 року (Купон на
Донер-Кебаб чи Хот-дог протягом року з моменту випуску).
4.3. Якщо Гість виграв купон на Донер-кебаб або Хот-дог він може обрати
1 позицію на вибір:
Донер-Кебаб з курк. в лаваші з гірч. соусом(340г)
Донер-Кебаб з курк. в лаваші йогурт.соусом(340г)
Донер-Кебаб з телятин.в лаваші з йогурт.соусом(340г)
Хот-дог Європейський(світла булка), 180г.
Хот-дог "Зальцбурзький"(світла булка), 215г.

Хот-дог "Східний"(світла булка), 200г.
Хот-дог в тортильї, 280г.
Хот-дог Віденський(світла булка), 195г
Хот-дог Європейський(темна булка), 180г.
Хот-дог "Зальцбурзький"(темна булка), 215г.
Хот-дог "Східний"(темна булка), 200г.
Хот-дог Віденський(темна булка), 195г
4.4. Якщо Гість виграв 2020 грн - вони буть миттєво нараховані бонусами
на картку level. Інформацію про це буде надруковано в чеку, в рядку
«Нараховано» (в сумі з бонусами, які нараховано за стандартною схемою);
4.5. Якщо Гість виграв сертифікат на перегляд матчу ЄВРО2020 у спортбарі з депозитом 5 000 грн – в післячеку буде надруковано повідомлення про
виграш, в якому буде вказано унікальний номер купону. Гість має
повідомити про свій виграш на гарячу лінію SOCAR за номером телефону 0
800 50 85 85, вказавши при цьому унікальний номер купону та контактний
номер телефону. Після фіксації звернення протягом двох робочих днів
переможцю зателефонує співробітник та в телефонному режимі повідомить
деталі, як можна скористатися сертифікатом.
5. Місце проведения заходу:
1. АЗК № 01/1 м.Одеса, ул. Лиманна, 28
2. АЗК № 01/2 Любашівський р-н, с.Демидівка
3. АЗК № 01/3 Одеська обл., Комінтернівський р-н, с.Сичавка, а/д Одеса Миколаїв 33 км
4. АЗК № 01/4 Овідіопольський р-н, смт. Авангард, вул.Базова, 18
5. АЗК № 01/5 Овідіопольський р-н, с. Таїрове, вул. 40р Перемоги, 1
6. АЗК № 01/6 Одеська обл., Ширяевський р-н, с.Ревова, а/д Київ-Одеса
377км
7. АЗК № 01/7 Одеська обл., Біляївський р-н, с. Холодна Балка а/д КиївОдеса 452км
8. АЗК № 01/8 м. Одеса, вул. Київське шосе 12/1
9. АЗК № 01/10 м.Одеса, вул. Люстдорфська дорога 94а
10. АЗК № 01/12 м.Одеса, вул. Люстдорфська дорога 11а

11. АЗК № 01/13 м.Одеса, вул.Стовпова, 85/1
12. АЗК № 01/14 м.Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 90
13. АЗК № 01/15 Одеська обл., смт. Авангард, вул. Ангарська, 2В
14. АЗК № 01/16 м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 159.
15. АЗК № 02/1 м. Миколаїв, вул. Привільна, 87 Б
16. АЗК № 02/2 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Себине,
вул.Гетьманцева, 1-б
17. АЗК № 02/3 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Себине, вул.
Гетьманцева, 2-а
18. АЗК № 02/4 Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Центральна, 4а
19. АЗК № 02/5 м. Миколаїв, вул. Очаківська,1/1
20. АЗК № 02/6 с. Нечаяне, вул.Одеська, 2а
21. АЗК № 02/7 м. Миколаїв, п-кт. Богоявленський буд. 189/5
22. АЗК № 03/1 м. Київ, вул. Героїв Космосу, 9
23. АЗК № 03/3 м. Київ, вул. Кільцева дорога, 11
24. АЗК № 03/4 м. Київ, бульв. Дружби Народів, 35
25. АЗК № 03/5 м.Київ, вул. Лугова, 13а
26. АЗК № 03/6 м.Обухів, вул. Загребля, 21
27. АЗК № 03/8 Київська обл., Бориспільський р-н., тер. Гірської с/р
28км+680м
28. АЗК № 03/9 м.Київ, вул. Богатирська 1Е
29. АЗК № 03/10 Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Інститутська, 4
30. АЗК № 03/11 м. Київ, вул. Протасів Яр, 15,
31. АЗК № 03/12 м. Київ, Броварський пр-т, 53а
32. АЗК № 03/13 м. Київ, Столичне шосе, 100
33. АЗК № 03/14 м. Київ, вул. Сортувальна 24
34. АЗК № 04/1 Львівська обл., с. Холодновідка, вул. Городоцька, 9б
35. АЗК № 04/2 Пустомитівський р-н., с/р Сокільницька, а/д ЛьвівПустомити-Меденич 6км + 620м
36. АЗК № 04/3 м. Львів, вул.Залізнична, 1А
37. АЗК № 04/4 м. Львів, вул. Навроцького, 25
38. АЗК № 04/5 Львівська обл., с.Малехів, вул. Київська,7
39. АЗК № 04/6 м. Львів, вул. Півколо, 14
40. АЗК № 04/7 Львівська.обл., с.Підрясне, вул. Стуса, 15
41. АЗК № 04/8 Львівська.обл., с.Малехів, вул. Жовківська, 14
42. АЗК № 05/1 Рівненський район, тер. с/р Білокриницької с/р, а/д Київ-Чоп
321км+800м (ліворуч)
43. АЗК № 05/2 Рівненський район, тер. с. Біла Криниця, вул. 24-го Серпня,
16
44. АЗК № 06/1 Черкаська обл., с. Шарин, вул. Польова, 6, а/д Київ-Одеса,
222км+30м
45. АЗК № 06/2 Черкаська обл., с. Ропотуха, а/д Київ-Одеса, 223км
46. АЗК № 06/3 Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, 25а
47. АЗК № 06/4 Черкаська обл., м. Умань, вул.Незалежності, 64
48. АЗК № 06/5 Черкаська обл., с. Софіївка, вул. Черкаський Шлях, 68,

49. АЗК № 06/6 м. Черкаси, вул. Надпільна, 226/1
50. АЗК № 07/2 м. Харків, вул. Москалівська 131а (вул.Жовневої революції)
51. АЗК № 07/3 м. Харків, вул. Амвросія Бучми, 15 (вул.Уборевича)
52. АЗК № 07/4 м. Харків, вул. Коломенська, 4а
53. АЗК № 07/5 м. Харків, вул.Мар'їнська, 2-Б
54. АЗК № 07/6 м. Харків, Московський проспект 109 а
55. АЗК № 08/1 Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Лесі Українки, 146
56. АЗК № 08/2 Полтавська обл., м. Кременчук, вул.Київська, 66а
57. АЗК № 09/1 Житомирський район, тер. Глибочицької с/р, а/д М-06 КиївЧоп 127км (ліворуч)
58. АЗК № 09/3 Житомирський район, тер. Глибочицької с/р, а/д М-06 КиївЧоп км 127(праворуч)
59. АЗК № 10/1 Хмельницька обл, м.Кам'янець-Подільський.,
вул.Привокзальна, 31б/2
60. АЗК № 11/1 м. Дніпро, вул. Шинна, 14

