
 

Маркетинговий захід «Реферальна програма «Запроси друга»» 
 

Офіційні правила 
 

Термін проведення заходу:  з 11.01.2022 р. до розпорядження про припинення дії цього заходу 
 

Місце проведення заходу: усі діючі АЗК SOCAR в Україні  

1. Терміни: 

Користувач - особа, яка використовує додаток SOCAR level для виконання конкретних 

функцій.  

Реферал – гість, запрошений в програму лояльності SOCAR level за реферальним 

посиланням.  

Аффіліат – користувач, який запросив друга до програми лояльності SOCAR level. 

Реферальне посилання - url посилання, переходячи по якому реєструється новий 

користувач для участі в реферальній програмі. 

2. Зміст реферальної програми «Запроси друга»:  

Взаємовигідна програма для діючих та нових гостей компанії. Кожен гість може 

відправити подарунок другові та запросити його до участі в програмі, відправивши 

реферальне посилання. При цьому у гостя є можливість отримувати винагороду за дії друга, 

який скористається запрошенням.   

3. Механіка роботи реферальної програми «Запроси друга»: 

3.1. У розділі «Ваучери» додано новий розділ «Запроси друга», в якому можна обрати 

подарунок для друга (один із доступних ваучерів). Наприклад: « – 3 грн/л на пальне» 

або «-30% на донер-кебаб»: 

     
3.2. Для відправки подарунку необхідно запросити друга до програми лояльності SOCAR 

level, натиснувши на кнопку «Відправити в месенджері», вибрати зі списку доступних 

контактів друга та відправити запрошення зручним способом  (або скопіювати текст та 

надіслати реферальне посилання іншим шляхом).   

 

Обраний подарунок реферал отримує, якщо перейде за посиланням (запрошенням) 

аффіліата, зареєструється в додатку та стане учасником програми лояльності  SOCAR level. 



Після реєстрації в програмі лояльності SOCAR level, подарунок буде зарахований у 

вигляді ваучера та з’явиться я у розділі «Ваучери»:  

 

 
 

4. Механіка отримання призів*  

Аффіліат, буде отримувати подарунки за умови виконання рефералом наступних дій: 

- за першу покупку запрошеного друга – «Ваучер -3 грн на преміальне пальне»; 

- за другу покупку запрошеного друга – «Ваучер -3 грн на преміальне пальне»; 

- якщо запрошений друг заправить сумарно 500 л пального за 6 місяців – «500 грн 

бонусами на карту level» 

 

*Актуальні умови та подарунки описані в додатку.  

 

 

5. Учасники реферальної програми «Запроси друга»  

За реферальною програмою до програми лояльності можна запросити тільки нових 

користувачів.  

Перевірити друга на наявність вже діючої картки level можна у розділі «Запросити з 

контактів». 



Контакти, які вже є в програмі лояльності SOCAR level, помічені фірмовим вогником з 

логотипом SOCAR, та неактивні для запрошення. Решту друзів зі списку контактів можна 

запрошувати до програми лояльності за реферальним посиланням.  

 
 

Запрошені друзі, які пройшли реєстрацію, відображаються в додатку аффіліата з 

інформацією: 

- прізвище та ім'я, яке вказав реферал при реєстрації; 

- прогрес виконання умов для отримання подарунків аффіліатом: 

 

 
 

 
 


