
Zasady Promocji ,,Szalona Dziesiątka” (,,Promocja’’)  
 
Organizator: 
Promocja organizowana jest przez operatora Programu PAYBACK - Loyalty Partner Polska sp. z o. 
o. z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59,  zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000290350.  
 
Promocja współorganizowana jest przez 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. Pełna lista Partnerów Programu dostępna na www.payback.pl  
 
Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK dostępne pod adresem: 
www.payback.pl/regulamin   
 
Warunki Promocji: 

1. Promocja organizowana jest w sklepach Kaufland oraz na stacjach paliw BP na terenie 
Polski.  

2. Promocja trwa od 6 czerwca 2018 r. do 3 lipca 2018 r.  
3. W dniach od 6 czerwca 2018 r.  do 3 lipca 2018 r. na stacjach paliw BP oraz w sklepach 

Kaufland po transakcjach z użyciem karty PAYBACK wydawane będą kupony promocyjne 
(papierowe) z ofertą promocyjną „Szalona Dziesiątka”. 

4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest kolejno: 
a) otrzymanie kuponu promocyjnego na stacji BP lub w sklepie Kaufland (warunkiem 

jego otrzymania jest uprzednie wyrażenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w celach marketingowych),  

b) dokonanie transakcji (zakupów) w sklepie Kaufland w ciągu 14  (czternastu) dni od 
daty otrzymania kuponu promocyjnego lub na stacji paliw BP w ciągu 21 (dwudziestu 
jeden) dni od daty otrzymania kuponu promocyjnego,  

c) samodzielne zeskanowanie lub podanie kasjerowi w celu zeskanowania karty 
PAYBACK podczas płacenia za zakupy na stacji paliw BP lub w sklepie Kaufland oraz 
zeskanowanie kuponu promocyjnego otrzymanego na stacji paliw BP lub w sklepie 
Kaufland,  

5. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 4 powyżej Uczestnik otrzyma 
kupon promocyjny uprawniający go do jednej z korzyści wskazanej w treści danego 
kuponu promocyjnego: 

a. kupon promocyjny wydawany w sklepach Kaufland na terenie Polski do 
wykorzystania na stacji paliw BP na terenie Polski: uprawniający do jednorazowej 
obniżki ceny paliwa w wysokości rabatu 10 gr/l paliwa jednakże przy zakupie nie 
więcej niż 60 litrów paliwa (rabat dotyczy tankowania na cele prywatne; 
w szczególności nie dotyczy płatności kartą routex) lub 

b. kupon promocyjny wydawany na stacjach paliw BP na terenie Polski do 
wykorzystania w sklepach Kaufland na terenie Polski: uprawniający do 
otrzymania promocyjnego mnożnika 5 razy więcej punktów PAYBACK za zakupy 
w sklepie Kaufland, za wydane co najmniej 3 zł – tylko w przypadku osób, które 
dokonały transakcji z kartą PAYBACK w sklepie Kaufland  najpóźniej w dniu 31 
maja 2018 r., lub  

c. kupon promocyjny wydawany na stacjach paliw BP na terenie Polski do 
wykorzystania w sklepach Kaufland na terenie Polski: uprawniający do 
otrzymania promocyjnego mnożnika 10 razy więcej punktów PAYBACK za zakupy 



w sklepie Kaufland, za wydane co najmniej 3 zł w przypadku osób, które nie 
dokonały żadnej transakcji z kartą PAYBACK w sklepie Kaufland,  

6. Numer PAYBACK (składa się z 10 cyfr) wskazany jest na karcie PAYBACK.   
7. Promocyjne punkty PAYBACK zostaną obliczone na podstawie sumy punktów 

podstawowych, a następnie naliczone na konto w ciągu 72 (siedemdziesiąt dwóch) 
godzin od momentu wykorzystania kuponu promocyjnego w sklepie Kaufland.  

8. Punkty PAYBACK zostaną naliczone na konto powiązane z numerem PAYBACK 
wykorzystanym podczas zakupów w sklepie Kaufland.  

9.  Warunkiem otrzymania kuponu promocyjnego jest uprzednie wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych o treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz Danych 
Transakcyjnych przez LP w celach marketingowych (w tym otrzymywania informacji 
handlowych od Partnerów Programu PAYBACK). Wyrażenie takiej zgody jest możliwe 
m.in. podczas procesu rejestracji do Programu PAYBACK lub poprzez odpowiednią 
zmianę ustawień na koncie PAYBACK na stronie www.payback.pl.  

10. Każdy kupon promocyjny przyporządkowany jest do konkretnego numeru PAYBACK 
i może być użyty tylko z tym numerem PAYBACK (tj. ten sam numer PAYBACK powinien 
być użyty na stacji paliw BP lub w sklepie Kaufland).  

11. Każdy kupon promocyjny może zostać wykorzystany jednorazowo i po jego użyciu 
Uczestnik będzie uprawniony tylko do jednej korzyści opisanej w pkt. 5 a i b lub c 
powyżej.  

12. Punkty PAYBACK zostaną naliczone jednorazowo (tj. jeden numer PAYBACK może 
otrzymać według przelicznika 5x lub 10x więcej punktów PAYBACK tylko raz w wyniku 
użycia danego kuponu promocyjnego ).   

13. Jednak ani kupon promocyjny ani jakiekolwiek Punkty PAYBACK nie zostaną przyznane za 
zakup produktów z następujących kategorii: kaucje, alkohol, wyroby tytoniowe, 
papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, produkty 
imitujące te wyroby, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, produkty lecznicze 
(w tym leki bez recepty), bony upominkowe i karty podarunkowe. 

14. W przypadku zwrotu zakupów: wszystkie przyznane w Promocji Punkty PAYBACK oraz 
proporcjonalnie Punkty PAYBACK przyznane za zakup konkretnych produktów, które 
zostały następnie zwrócone w sklepie Kaufland, mogą zostać anulowane.  

15. Punkty PAYBACK przyznane w ramach Promocji mogą być wykorzystane na takich samych 
zasadach (wskazanych w Warunkach Uczestnictwa w Programie PAYBACK) jak 
standardowe Punkty PAYBACK.   

 
Kontakt: 
W przypadku pytań czy reklamacji kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez Biuro Obsługi 
PAYBACK za pomocą: 
• telefonu:  pod numerem telefonu 801 044 440 (Pon. - Sob. – 8:00 – 19:00)*. 
• formularza kontaktowego dostępnego poprzez: www.payback.pl/centrum-pomocy 
• listownie: Biuro Obsługi PAYBACK, ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 
Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z aktualnie obowiązującą taryfą operatora. 


