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Regulamin Promocji „Odbierz voucher 25 zł do maxizoo.pl” (,,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. Fressnapf jest dostawcą usługi świadczonej drogą elektroniczną na 

stronie www.maxizoo.pl oraz dostawcą vouchera promocyjnego, który stanowi nagrodę Promocji. 

Promocja odbywa się wyłącznie na stronie internetowej www.maxizoo.pl. 

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. 

Fressnapf jako dostawca vouchera promocyjnego przetwarza adres mailowy Uczestnika, który został 

podany w trakcie składania zamówienia na www.maxizoo.pl, wyłącznie w celu realizacji zamówienia 

oraz realizacji warunków Promocji. 

Warunki Promocji: 

1. Promocja trwa od 07.05.2021 r. (00:00 CEST) do 31.05.2021 r. (23:59 CEST) 

2. W celu skorzystania z Promocji, Uczestnik w okresie jej trwania musi spełnić kolejno warunki 

wskazane poniżej: 

a) wejście i zalogowanie się na stronę: www.payback.pl lub na urządzeniu mobilnym w aplikację 

PAYBACK Polska; 

b) aktywować kupon „12x więcej punktów PAYBACK za zakupy na maxizoo.pl za min 220 zł.” dostępny 

w aplikacji mobilnej PAYBACK w zakładce „Kupony” lub na stronie www.payback.pl/moje-kupony, a 

następnie kliknięcie w przycisk „Do sklepu” przekierowujący do sklepu internetowego 

www.maxizoo.pl; 

c) zrobienie zakupów w sklepie internetowym www.maxizoo.pl za minimum 220 zł. brutto, z 

zastrzeżeniem produktów wyłączonych z nagradzania punktami wskazanymi w pkt 6 poniżej. 

3. W przypadku spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w pkt 2 powyżej, Uczestnik otrzyma 

voucher promocyjny uprawniający do rabatu 25 zł przy kolejnych zakupach na www.maxizoo.pl za min 

169 zł. Voucher promocyjny jest jednokrotnego użytku i jest ważny od 01.06.2021 do 31.07.2021. 

4. Voucher promocyjny zostanie wysłany najpóźniej do dnia 02.07.2021 r. na adres mailowy podany 

przez Uczestnika podczas składania zamówienia na www.maxizoo.pl  
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5. Voucher promocyjny zostanie wysłany jednokrotnie, bez względu na: liczbę kart dołączonych do 

konta PAYBACK, liczbę osób przypisanych do jednego konta PAYBACK. 

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 przyznane za realizację zamówienia na www.maxizoo.pl z pkt 2 b) oraz 

w związku ze skorzystaniem z vouchera promocyjnego z pkt 3 zostaną przyznane zgodnie z ogólnymi 

zasadami Programu PAYBACK wskazanych w Warunkach Uczestnictwa w Programie PAYBACK. 

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/sklepy-online/maxizoo oraz 

www.maxizoo.pl/PAYBACK, 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 „Odbierz voucher 25 zł do maxizoo.pl” Biuro Obsługi PAYBACK, Al. 

Konstytucji 3 Maja 11, 96-200 Rawa Mazowiecka 

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

http://www.maxizoo.pl/
http://www.payback.pl/sklepy-online/maxizoo
http://www.maxizoo.pl/PAYBACK

