
Zasady Promocji „Punktuj z PAYBACK w Kauflandzie” (,,Promocja’’) 

Organizator: 

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. 

Promocja odbywa się przy współpracy z Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. k. („Kaufland”) z siedzibą 

we Wrocławiu – Partnerem Programu PAYBACK. 

Pełna lista Partnerów Programu oraz Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK dostępne pod 

adresem: www.payback.pl. 

Warunki Promocji: 

1. Promocja organizowana jest w wybranych sklepach sieci Kaufland:  

 ul. Zwierzyckiego 2, 59-300 Lubin 

 ul. Piłsudskiego 10, 46-200 Grudziądz 

 ul. Okulickiego 50, 42-218 Częstochowa 

 ul. Generala Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 28, 07-410 Ostrołęka 

 ul. Lwowska 2, 65-225 Zielona Góra 

2. Promocja trwa od 24.09.2020 r. do 24.10.2020 r. 

3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest w okresie trwania Promocji zrobienie minimum 4 (czterech) 

transakcji zakupowych w sklepie Kaufland wskazanym w pkt. 1 za min. 60 zł. (każda transakcja), z 

zastrzeżeniem pkt. 6, wraz z podaniem kasjerowi lub samodzielnym zeskanowaniem tej samej Karty 

PAYBACK przy każdej transakcji. 

4.  Transakcja zakupowa jest rozumiana jako jeden zakup w sklepie Kaufland  z pkt. 1 w ciągu jednego 

dnia, tzn. dokonanie wielu zakupów w ciągu jednego dnia będzie potraktowane jako jedna transakcja 

zakupowa. Wszystkie 4 (cztery) transakcje muszą być dokonane w tym samym sklepie Kaufland z pkt. 

1. 

5. W przypadku spełnienia warunków Promocji, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej Uczestnik 

otrzyma, +1000 promocyjnych punktów PAYBACK na numer Karty PAYBACK, którą dokonywał 

transakcji. 

6. Nagradzaniu punktami PAYBACK w sieci sklepów Kaufland nie podlegają kaucje, zakup alkoholu (w 

tym piwa), wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub 

rekwizytów tytoniowych, produktów leczniczych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, 

bonów upominkowych, kart podarunkowych. 

7. Promocyjne punkty PAYBACK z pkt. 5 zostaną naliczone jednokrotnie. 

8. Promocyjne punkty PAYBACK z pkt. 5 zostaną naliczone na konto PAYBACK Uczestnika do dnia 

15.11.2020 r. 

9. Punkty PAYBACK przyznane w ramach Promocji mogą być wykorzystane na takich samych zasadach 

(wskazanych w Warunkach Uczestnictwa w Programie PAYBACK) jak podstawowe Punkty PAYBACK. 

10. Promocja łączy się z promocją „+500 za rejestrację Karty PAYBACK”.  

 

 

http://www.payback.pl/


Postanowienia końcowe 

11. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

12. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie: www.kaufland.pl/zapunktuj, na życzenie może 

również zostać wysłany na wskazany adres e-mail w formacie PDF.  

13. 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. 

14. 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 „Punktuj z PAYBACK w Kauflandzie”: Biuro Obsługi PAYBACK, ul. 

Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

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

http://www.kaufland.pl/zapunktuj
https://www.payback.pl/ochrona-danych

