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Akcja Promocyjna "W PAYBACK lubimy nagradzać!" 

(Dalej: „Promocja”) 

Organizator: 

Organizatorem Promocji "W PAYBACK lubimy nagradzać!" jest Loyalty Partner Polska sp. z o.o. 

Promocja odbywa się przy współpracy z Philips Polska sp. z o.o. z siedzibą w Al. Jerozolimskie 

195B, 02-222 Warszawa (dostawca promocyjnych produktów)(dalej: „Philips”). 

Pełna lista Partnerów Programu oraz Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK dostępne są 

na www.payback.pl 

Warunki Promocji: 

1. Akcja "W PAYBACK lubimy nagradzać!" trwa od 01.02.2021 r. do dnia 15.06.2021 r. do 23:59 

lub do wyczerpania zapasów. 

2. Uczestnikiem Promocji może być osoba posiadająca zarejestrowaną Kartę PAYBACK. 

3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest nabycie eVoucherów uprawniających do uzyskania 

rabatu wysokości -20% od wartości jednego (1) produktu, który wyłącznie udostępniony jest w 

Strefie PAYBACK na stronie www.philips.pl/sklep/PL_Payback (dalej: „Strefa”). Pełna lista 

produktów dostępnych w Strefie stanowi Załącznik nr 1. Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmian zawartości oferty dostępnej w Strefie, pełen wykaz aktualnej oferty na stronie: 

https://www.philips.pl/sklep/PL_Payback 

4. Nabycie eVoucherów odbywa się wyłącznie poprzez wymianę przez Uczestnika PAYBACK 

zgromadzonych punktów PAYBACK i jest możliwe jedynie bezpośrednio przez stronę: 

www.sklep.payback.pl. 

5. Zakupiony eVoucher upoważniający do rabatu – 20% zostanie wysłany na adres email podany 

przez Uczestnika Promocji podczas zamawiania eVouchera. 

5a.Aby otrzymać dodatkowy eVoucher uprawniający do rabatu -20% należy zarejestrować 

eVoucher otrzymany od PAYBACK na stronie www.voucherzavoucher.pl. Uczestnik Regulamin 

eVouchera dostępny jest pod adresem https://www.voucherzavoucher.pl/files/Regulamin-

voucher-za-voucher.pdf  

5b. Aby uzyskać rabat w wysokości -40% na produkt znajdujący się w Strefie, należy po 

wybraniu produktu w koszyku wpisać dwa numery eVoucherów. 

6. Nabyty eVoucher jest dokumentem (kody alfanumeryczne) wydanym przez Organizatora i nie 

podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty. 

http://www.philips.pl/sklep/PL_Payback
https://www.philips.pl/sklep/PL_Payback
http://www.voucherzavoucher.pl/
https://www.voucherzavoucher.pl/files/Regulamin-voucher-za-voucher.pdf
https://www.voucherzavoucher.pl/files/Regulamin-voucher-za-voucher.pdf
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7. Każdy Uczestnik Promocji (rozumiany jako dany numer Karty PAYBACK) może, w ciągu 

trwania Promocji, wykorzystać maksymalnie 2 (dwa) eVouchery upoważniające do rabatu -20% 

plus dodatkowo Uczestnik może 2 (dwa) razy skorzystać z dodatkowego eVoucheru opisanego 

w pkt. 5a i 5b. 

8. Każdy eVoucher uprawnia do promocyjnego zakupu jednego produktu z pkt. 3. 

9. Każdy eVoucher jest do jednokrotnego użytku. 

10. Nabyty eVoucher jest ważny od czasu nabycia przez Uczestnika do końca okresu trwania 

Promocji. Nabyty eVoucher niezrealizowany w terminie traci swoją ważność, a punkty PAYBACK 

wymienione uprzednio na ten eVoucher nie podlegają zwrotowi. 

11. Philips może pozbawić Uczestnika prawa udziału w Promocji, jak również może ograniczyć jego 

dostęp do części lub całości zasobów produktów w Strefie ze skutkiem natychmiastowym, w 

przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad realizacji eVoucherów, szczegóły opisane pod 

adresem www.voucherzavoucher.pl/files/Regulamin-voucher-za-voucher.pdf   

Postanowienia końcowe: 

11. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia 

niniejszego Regulaminu 

12. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie: www.payback.pl/philips/regulamin  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpiecznego i skutecznego funkcjonowania Promocji, w 

szczególności zapobiegania nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia nowego 

brzmienia Regulaminu na www.payback.pl/philips/regulamin.  

14. Organizator zobowiązuje się do przesłania pisemnego uzasadnienia wprowadzonych zmian 

na podany przez Uczestnika adres email w przypadku stwierdzenia przez Uczestnika naruszenia 

jego praw lub różnicowania jego sytuacji względem innych Uczestników z powodu 

wprowadzonych w Regulaminie zmian. 

15. W zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji znajdują zastosowanie 

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu PAYBACK dostępne pod adresem 

www.payback.pl/ochrona-danych.  

Reklamacje 

W przypadku pytań lub reklamacji kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez Biuro Obsługi 

PAYBACK za pomocą: 

https://www.voucherzavoucher.pl/files/Regulamin-voucher-za-voucher.pdf
https://www.payback.pl/philips/regulamin
http://www.payback.pl/philips/regulamin
https://www.payback.pl/ochrona-danych
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a) telefonu: pod numerem telefonu 801 044 440 (Pon. - Sob. – 8:00 – 19:00)*; 

b) formularza kontaktowego dostępnego poprzez: www.payback.pl/centrum-pomocy ; 

c) listownie z dopiskiem "W PAYBACK lubimy nagradzać!": Biuro Obsługi PAYBACK,  

Al. Konstytucji 3 Maja 11, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 

(trzydziestu) dni od zaistnienia przyczyny reklamacji. 

*Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z aktualnie obowiązującą taryfą operatora. 

 

 

Załącznik 1. Do Regulaminu: Akcja Promocyjna "W PAYBACK lubimy nagradzać!" 

Produkty objęte Promocją*: 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zawartości poniższej oferty, pełen wykaz 

aktualnej oferty znajduje się na stronie: https://www.philips.pl/sklep/PL_Payback  

 

MODEL Kategoria 

FC9333/09 Czysty dom 

FC8575/09 Czysty dom 

FC9553/09 Czysty dom 

FC6727/01 Czysty dom 

XC8049/01 Czysty dom 

SCF044/27 Produkty dla matki i dziecka 

SCF030/17 Produkty dla matki i dziecka 

SCF033/17 Produkty dla matki i dziecka 

SCF342/22 Produkty dla matki i dziecka 

SCD301/01 Produkty dla matki i dziecka 

SCD502/52 Produkty dla matki i dziecka 

SCF284/03 Produkty dla matki i dziecka 

SCF286/03 Produkty dla matki i dziecka 

SCD506/52 Produkty dla matki i dziecka 

SCD293/00 Produkty dla matki i dziecka 

SCD721/26 Produkty dla matki i dziecka 

SCF395/11 Produkty dla matki i dziecka 

SCF870/22 Produkty dla matki i dziecka 

https://www.philips.pl/sklep/PL_Payback
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SCF885/01 Produkty dla matki i dziecka 

QC5115/15 Produkty dla niego 

MG7785/20 Produkty dla niego 

HC5632/15 Produkty dla niego 

BT9810/15 Produkty dla niego 

MG7745/15 Produkty dla niego 

QP220/50 Produkty dla niego 

QP2520/20 Produkty dla niego 

QP2530/20 Produkty dla niego 

QP2620/20 Produkty dla niego 

QP6520/20 Produkty dla niego 

MG7770/15 Produkty dla niego 

S7940/16 Produkty dla niego 

HP8230/00 Produkty dla niej 

HP8232/00 Produkty dla niej 

BHD186/00 Produkty dla niej 

HP8281/00 Produkty dla niej 

HP8374/00 Produkty dla niej 

BHB876/00 Produkty dla niej 

BHB878/00 Produkty dla niej 

BRE715/00 Produkty dla niej 

BRE730/10 Produkty dla niej 

BRE740/10 Produkty dla niej 

HPS930/00 Produkty dla niej 

BRE721/00 Produkty dla niej 

HPS910/00 Produkty dla niej 

BRE710/00 Produkty dla niej 

BRE700/00 Produkty dla niej 

BRI921/00 Produkty dla niej 

SC1997/00 Produkty dla niej 

SC1998/00 Produkty dla niej 

EP2236/40 Pyszna kawa 

EP4321/50 Pyszna kawa 

EP1220/00 Pyszna kawa 

HU4801/01 Świeże powietrze 

HU4813/10 Świeże powietrze 

AC1217/50 Świeże powietrze 

AC2729/50 Świeże powietrze 

AC4550/50 Świeże powietrze 

HU2718/10 Świeże powietrze 

AC0830/10 Świeże powietrze 
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HU2716/10 Świeże powietrze 

AC0819/10 Świeże powietrze 

AC2729/51 Świeże powietrze 

GC2996/20 Wygodne prasowanie 

GC2998/80 Wygodne prasowanie 

GC299/40 Wygodne prasowanie 

PSG7028/30 Wygodne prasowanie 

GC362/80 Wygodne prasowanie 

GC4932/20 Wygodne prasowanie 

GC5034/20 Wygodne prasowanie 

HR1832/02 Zdrowa kuchnia 

HD9339/80 Zdrowa kuchnia 

HD2650/90 Zdrowa kuchnia 

HD2650/80 Zdrowa kuchnia 

HR2621/90 Zdrowa kuchnia 

HR2656/90 Zdrowa kuchnia 

HR3752/00 Zdrowa kuchnia 

HR1946/70 Zdrowa kuchnia 

HR1947/30 Zdrowa kuchnia 

HX6511/35 Zdrowy uśmiech 

HX6851/29 Zdrowy uśmiech 

HX8438/01 Zdrowy uśmiech 

HX6352/42 Zdrowy uśmiech 

HX6856/17 Zdrowy uśmiech 

HX6802/35 Zdrowy uśmiech 

 


