Zasady Promocji „Tanio grilluj na bogato”
1. Informacje ogólne:
1.1. Promocja „Tanio grilluj na bogato” („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.
1.2. Promocja odbywa się przy współpracy z Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp.k. z siedzibą we
Wrocławiu oraz BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie – Partnerów Programu
PAYBACK.
1.3. Promocja obowiązuje od 28.04.2021 r. do 26.05.2021 r. („Okres trwania Promocji”)
1.4. Promocja odbywa się w sklepach należący do sieci Kaufland na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, w których można dokonać zakupu z Kartą PAYBACK.
1.5. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby posiadające Kartę PAYBACK, którzy są
konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) i mieszkają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej („Uczestnik”).
2. Warunki Promocji
1. Warunkiem skorzystania z Promocji i otrzymania kuponu promocyjnego jest łączne spełnienie
kolejno:
a) zrobienie zakupów w sklepie Kaufland za min. 3 zł lub wymienienie przynajmniej 1
punktu PAYBACK na zakupy w sklepie Kaufland, z zastrzeżeniem pkt. 6, w okresie
trwania Promocji;
b) samodzielne zeskanowanie lub podanie kasjerowi Karty PAYBACK w celu jej
zeskanowania podczas dokonania zakupów lub odebranie od kasjera nowej,
niezarejestrowanej Karty PAYBACK, na której zostały zapisane punkty PAYBACK z
dokonanego zakupu. Uczestnik może posłużyć się kartą w formie plastikowej lub kartą
w aplikacji mobilnej PAYBACK (poprzez wyświetlenie w aplikacji unikatowego kodu
kreskowego Karty wraz z numerem).
2. Po spełnieniu warunków wskazanych powyżej w pkt. 1, Uczestnik otrzyma dwa poniższe
kupony promocyjne:
a) kupon promocyjny do wykorzystania w sklepach sieci Kaufland „3x więcej punktów
za zakupy za min. 3 zł.”, który jest ważny do 2.06.2021 r.
b) kupon promocyjny do wykorzystania na stacjach paliw bp do wyboru Uczestnika:
„400 punktów za zakup min. 35 l paliwa” lub „200 punktów za wydanie min. 9 zł w
Wild Bean Cafe”, który jest ważny do 8.06.2021 r. Podczas jednej transakcji można
skorzystać z kuponu „400 punktów za zakup min. 35 l paliwa” lub „200 punktów za
wydanie min. 9 zł w Wild Bean Cafe”, lub z obydwu kuponów jednocześnie.
3. Warunkiem skorzystania z kuponu promocyjnego jest łączne spełnienie następujących
warunków:
a) spełnienie warunków wskazanych na otrzymanym kuponie z pkt. 2 powyżej w okresie
ważność danego kuponu, z zastrzeżeniem pkt. 5 i pkt. 6;
b) samodzielne zeskanowanie lub podanie kasjerowi otrzymanego kuponu promocyjnego z
pkt. 2 powyżej, w celu jego zeskanowania;
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c) samodzielne zeskanowanie lub podanie kasjerowi Karty PAYBACK, w celu jej
zeskanowania.
4. Każdy kupon promocyjny wskazany w pkt. 2 powyżej jest jednokrotnego użytku.
5. Kuponu promocyjnego nie można użyć podczas tych samych zakupów, kiedy się go otrzymało.
6. Nagradzaniu punktami PAYBACK w sieci sklepów Kaufland nie podlegają kaucje, zakup
alkoholu (z wyłączeniem piwa alkoholowego), wyrobów tytoniowych, papierosów
elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych, produktów
leczniczych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, bonów upominkowych, kart
podarunkowych.
7. Kolejność użycia kuponów decyduje o pierwszeństwie naliczenia punktów promocyjnych.
Na konto uczestnika zostaną naliczone punkty z pierwszego zeskanowanego kuponu
papierowego danego partnera lub kategorii objętej promocją.

3. Postanowienia końcowe
3.1 Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.kaufland.pl/loteriaPAYBACK na życzenie
może również zostać wysłany na wskazany adres e-mail w formacie PDF.
3.2 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.
3.3 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 „Lato pełne nagród”: 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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