Zasady Promocji „Twój kupon na start 5x więcej
punktów za zakupy” (,,Promocja’’)
Promocja organizowana jest przez operatora Programu PAYBACK - Loyalty Partner
Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-839), przy ul. Towarowej 28,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000290350 („Organizator”).
Promocja odbywa się przy współpracy z Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j., Al.
Armii Krajowej 47, 50- 541 Wrocław – Partnerem Programu PAYBACK („Kaufland”).
Warunki Promocji:
1. Promocja trwa od 18.10.2021 r. do 17.12.2022 r. („Okres trwania Promocji”)
2. Z Promocji może skorzystać nowy Uczestnik Programu PAYBACK, który odbiera nową
kartę Kaufland z ulotką informacyjną zawierającą kupon „5x więcej punktów za zakupy za min. 3
zł” (wzór ulotki z kuponem stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest w Okresie trwania Promocji spełnienie
kolejno:
a) odebranie ulotki informacyjnej zawierającej kupon oraz nową kartę PAYBACK;
b) zrobienie zakupów w sklepach sieci Kaufland w ciągu 14 dni od momentu
odebrania karty PAYBACK za min. 3 zł z zastrzeżeniem produktów
wyłączonych ze sprzedaży premiowanej punktami szczegółowo określonych w
pkt 5;
c) zeskanowanie podczas zakupów, o których mowa w pkt 3 b) kuponu z ulotki
informacyjnej i karty PAYBACK dołączonej do tej ulotki.
4. W przypadku spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w pkt 3 powyżej
Uczestnik otrzyma 5x więcej punktów PAYBACK od łącznej kwoty dokonanego zakupu
w Kauflandzie za min. 3 zł, z zastrzeżeniem pkt. 5. Podstawowy przelicznik punktów
PAYBACK to 1 punkt PAYBACK za każde wydane 3 zł brutto w sklepach sieci Kaufland.
Punkty zostaną naliczone na numer Karty PAYBACK, która była dołączona do ulotki
informacyjnej z kuponem i którą Uczestnik zeskanował podczas zakupów.
5. Punkty PAYBACK nie są przyznawane w sklepach sieci Kaufland za zakup napojów
alkoholowych z wyłączeniem piwa; wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych,
pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujące powyższe
wyroby; produktów leczniczych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt oraz
przedmiotów służących do karmienia niemowląt, a także do bonów upominkowych oraz
kart podarunkowych.
6. W ciągu 14 dni od spełnienia warunków, o których mowa w pkt 3 punkty PAYBACK z
pkt. 4 zostaną naliczone jednokrotnie. Punkty zostaną doliczone raz do całego konta
PAYBACK.
7. Kupon „5 więcej punktów za zakupy za min. 3 zł w Kauflandzie” jest kuponem
jednorazowym.
8. Punkty PAYBACK przyznane w ramach Promocji mogą być wykorzystane na
zasadach wskazanych w Warunkach Uczestnictwa w Programie PAYBACK.
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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/kaufland, na
życzenie może również zostać wysłany na wskazany adres e-mail w formacie PDF.
11. W zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji znajdują
zastosowanie Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu PAYBACK
dostępne pod adresem https://www.payback.pl/ochrona-danych.
12. 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 „Twój kupon na start 5x więcej punktów za zakupy”: 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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Załącznik nr 1 do zasad Promocji „Twój kupon na start
5x więcej punktów za zakupy”
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