ПРАВИЛА УЧАСТІ/ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
«Ура! Весняна пора!»
(далі – АКЦІЯ)
1. Організатор Акції
1.1. Організатором Акції є ТОВ «Торговий Дім “СКФ» «далі - Організатор». Місце знаходження
Організатора: Україна, 03680, м. Київ, вул. Козацька, 120/4.
1.2. Організатор має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб.
1.3. Акція проводиться на Автоматичній контейнерній автозаправній станції, яка належать
ТОВ «Торговий Дім «СКФ» (далі – КАЗС) розташована за адресами:
• м.Чернівці, вул. Руська, 248-М (МРЕО);
• м.Чернівці, вул.Калинівська,13в (ринок Добробут)
1.4. Акція проводиться з 01 квітня 2018 року (починаючи з 00:01 годин) по 30 квітня 2018 року
включно (по 23:59 годин), (надалі – «Строк проведення акції»).
2. Терміни
2.1. В даних правилах вжито терміни з наступними значеннями:
Учасник акції – фізична особа, що відповідає вимогам п. 4.1. цих Правил, виконала умови даних
правил у повному обсязі.
Адресна програма –КАЗС SCFormula, що приймає участь у Акції:
• м.Чернівці, вул. Руська, 248-М (МРЕО);
• м.Чернівці, вул.Калинівська,13в (ринок Добробут)
Вичерпний перелік всіх КАЗС SCFormula, які не приймають участь в Акції та їх розташування
дивіться на сайті: www.scformula.ua
Акційні дні – з 01 квітня 2018 року (починаючи з 00:01 годин)
по 30 квітня 2018 року включно (по 23:59 годин).
Акційна знижка – знижка на кожний літр пального(Бензин А-95 або Дизельне Пальне) яке оплачене
учасником Акції в акційні дні згідно умов Акції :від суми 150,00 грн.
Знижка надається у вигляді додаткових літрів пального, які відпускаюся учаснику Акції разом з
оплаченим об`ємом пального та дорівнює загальній сумі знижки.
Акційна транзакція – операція купівлі - продажу продукції КАЗС за готівкові кошти, або шляхом
оплати банківською карткою в акційні дні з урахуванням виконання учасником Акції умов Акції.
Акційний купон – являє собою паперовий купон, який містить рекламну акційну інформацію та
графічну інформацію у вигляді послідовності чорних та білих смужок – штрих-код, який сканується
технічним засобом КАЗС (сканером).
Акційний купон є багаторазовим. Кількість транзакцій з використанням акційного купону на протязі
дії Акції є необмеженою.
Акційний купон можна отримати безкоштовно у представників ринку «Добробут» на в'їзді на
територію ринка «Добробут» та самостійно роздрукувати з веб-сайту організатора Акції в мережі
Інтернет з розділу «Новини» за адресою: https://scformula.ua/ua/news
3. Продукція, що бере участь в Акції
3.1. В Акції беруть участь всі види пального наявні на КАЗС, згідно Адресної програми, оплачені за
готівкові або шляхом оплати банківською карткою, протягом періоду проведення Акції.
4. Участь в Акції
4.1. В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи, які на момент участі в Акції перебувають на
території України та досягли 18 (вісімнадцятирічного) віку на час початку Акції, та на час проведення
Акції мають у власності або у законному користуванні транспортний засіб, а також ті, хто на законних
підставах керують транспортним засобом (в тому числі на підставі трудових обов’язків), а також в
період проведення Акції належним чином виконали всі умови цих Правил (далі Учасник або Учасники).

5. Умови участі в Акції
5.1. Підставою для участі в Акції — є правильне та повне виконання умов Акції згідно даних Правил.
• 5.1.1. придбати будь-яке пальне, що реалізується на КАЗС SCFormula Організатора Акції за
адресами: м.Чернівці, вул. Руська, 248-М (МРЕО) та м.Чернівці, вул.Калинівська,13в (ринок
Добробут) одночасно (одним чеком) в період дії Акції з 00:01 годин 01 квітня 2018р. по 23:59
годин 30 квітня 2018р. включно за наступною схемою:
5.1.1.1. мати в наявності акційний купон;
5.1.1.2. на терміналі самообслуговування КАЗС обрати вид оплати замовлення:
готівкові кошти або банківська картка;
5.1.1.3 здійснити сканування штрих-коду з акційного купону технічним засобом КАЗС
(сканером) до моменту підтвердження та оплати замовлення;
5.1.1.4. замовити пальне на суму від 150,00 грн.;
5.1.1.5. оплатити обране замовлення ;
5.1.1.6. отримати знижку у вигляді додаткових літрів за шкалою :
оплачена сума від 150,00 грн. до 299,99 грн.
= знижка 0,50 грн./літр;
оплачена сума від 300,00 грн
= знижка 1,00 грн./літр;
5.1.1.7. отримати фіскальний чек;
5.1.1.8. заправити авто.
6. Облік акційних транзакцій
6.1. Акційними транзакціями вважаються транзакції протягом 01 квітня – 30 квітня 2018 року
(починаючи з 00:01 годин 01 квітня по 23:59 годин 30 квітня 2018 року включно), оплачені учасником
Акції готівковими коштами або шляхом оплати банківською карткою, починаючи з мінімальної суми
від 150,00 грн. з використанням сканування штрих-коду акційного купону.
6.2. Грошовий еквівалент знижки Акції не виплачується.
7. Порядок участі в Акції
7.1. Підставою для участі в Акції – є правильне та повне виконання умов Акції згідно з даними
Правилами.
7.2. Учасники можуть ознайомитися з Офіційними правилами участі/проведення Акції на сайті
https://scformula.ua/ua/news
7.3. У разі виникнення запитань з приводу Акції, учасники Акції можуть отримати відповіді у
співробітників гарячої лінії Організатора Акції за телефоном 0 800 508 088.
УВАГА!
Для отримання знижки необхідно придбати будь-яке пальне одночасно (одним чеком) на суму від
150,00 грн. на КАЗС SCFormula за адресами: м.Чернівці, вул. Руська, 248-М (МРЕО) та
м.Чернівці, вул.Калинівська,13в (ринок Добробут)в період проведення Акції з 00:01 годин
01 квітня 2018р. по 23:59 годин 30 квітня 2018р. включно, за умови сканування штрих-коду з
акційного купону до моменту підтвердження та оплати замовлення.
Знижка надається у вигляді додаткових літрів пального.
8. Зміна умов Акції, припинення Акції, завершення Акції
8.1. Організатор має право:
8.1.1. змінити умови та/або строки проведення Акції частково та/або повністю, а саме: припинити
Акцію в будь-який час, змінити акційні знижки на свій розсуд та з огляду на об'єктивні обставини,
попередньо повідомивши Учасників за 2 (два) календарних дні до дати зміни умов чи припинення Акції,
шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті в мережі Інтернет за адресою:
https://scformula.ua/ua/news та на інформаційних носіях у місцях проведення рекламної Акції.
8.2. Акція завершується у разі закінчення строку її дії.

