Regulamin Promocji „Korzystaj z kuponów” (,,Promocja’’)
Podstawowe informacje:
Promocja organizowana jest przez operatora Programu PAYBACK - Loyalty Partner Polska sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie (00-839), przy ul. Towarowa 28, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290350.
Promocja odbywa się przy współpracy z Fressnapf Tiernahrungs GmbH („Fressnapf”) z siedzibą w
Krefeld Westpreußenstraße (D-47809 32-38) – Partnerem Programu PAYBACK.
Uczestnikiem Promocji może być każda osoba, która posiada zarejestrowaną kartę PAYBACK oraz
spełni warunki Promocji określone poniżej.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28, który działa z Fressnapf Tiernahrungs GmbH z
siedzibą w Krefeld Westpreußenstraße (D-47809 32-38) na zasadach współadministrowania zgodnie z
warunkami wskazanymi na stronie: www.payback.pl/uzgodnienia-wspoladministratorow
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Promocji, w tym w wydania nagród, komunikacji z Uczestnikami i rozpatrzeniem
ewentualnych reklamacji. W zakresie przeprowadzenia Promocji mają zastosowanie zapisy polityki
prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem: https://www.payback.pl/ochrona-danych.
Warunki Promocji:
1. Promocja trwa od 01.06.2022 r. (00:00 CEST) do 30.06.2022 r. (23:59 CEST)
2. W celu skorzystania z Promocji, Uczestnik w okresie jej trwania musi spełnić kolejno warunki
wskazane poniżej:
a) dołączyć do Programu PAYBACK: pobrać i zarejestrować w aplikacji PAYBACK kartę PAYBACK Maxi
Zoo
b) aktywować kupon: 2000P za zakupy za min. 60PLN, który jest kuponem startowym, i otrzymuje go
każdy nowy klient PAYBACK Maxi Zoo po zarejestrowaniu karty PAYBACK Maxi Zoo
c) dokonać zakupów w okresie trwania Promocji w wybranym sklepie stacjonarnym Maxi Zoo na
terenie Polski z kuponem startowym 2000P za min. 60zł, transakcja musi spełniać warunki kuponu, z
wyłączeniem produktów z pkt. 6 poniżej i otrzymać za te zakupy 2000P na swoje konto PAYBACK
d) przy kolejnej transakcji w sklepie stacjonarnym lub sklepie online wymienić min. 2000P na zakupy
c) zakupy z wymianą punktów PAYBACK można dokonać maksymalnie 1 raz w ciągu trwania Promocji
3. W przypadku spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w pkt 2 powyżej, Uczestnik otrzyma
500 punktów za transakcję z wymianą 2000 punktów PAYBACK w okresie trwania Promocji. Punkty
pojawią się na koncie Uczestnika w zakładce „Moje punkty” do 15 dni roboczych od dnia zakończenia
Promocji.
6. Nagradzaniu punktami PAYBACK w sieci sklepów Mazi Zoo oraz na maxizoo.pl nie podlegają karty
prezentowe, książki oraz żywe zwierzęta.
7. Promocyjne punkty PAYBACK związane z dokonaniem zakupów zostaną przyznane zgodnie z
ogólnymi zasadami Programu PAYBACK wskazanych w Warunkach Uczestnictwa w Programie
PAYBACK.
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8. Punkty PAYBACK przyznane w ramach Promocji mogą być wykorzystane na takich samych zasadach
(wskazanych w Warunkach Uczestnictwa w Programie PAYBACK) jak podstawowe Punkty PAYBACK.
Postanowienia końcowe
9. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
niniejszego Regulaminu.
10. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie: www.payback.pl na życzenie może również zostać
wysłany na wskazany adres e-mail w formacie PDF.
11. W przypadku pytań lub reklamacji kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez Biuro Obsługi
PAYBACK za pomocą:
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 „Korzystaj z kuponów” Biuro Obsługi PAYBACK, Al. Konstytucji 3 Maja
11, 96-200 Rawa Mazowiecka
*Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z aktualnie obowiązującą taryfą operatora.
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