
Zasady Promocji „+300 punktów za ściągnięcie aplikacji PAYBACK” 

(,,Promocja’’) 

Organizator: 

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. 

Warunki Promocji: 

1. Promocja trwa od 08.04.2020 do 15.04.2020 

2. W celu skorzystania z Promocji należy w okresie jej trwania spełnić kolejno warunki wskazane 

poniżej: 

a) pobrać aplikację mobilną PAYBACK. Pobranie aplikacji możliwe jest dla urządzeń z: 

- system operacyjnym Android – aplikacja dostępna jest w Sklepie Google pod adresem 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.payback lub  

 - z system operacyjnym iOS – aplikacja dostępna jest w App Store pod adresem 

https://apps.apple.com/pl/app/payback-pl/id486351800?l=pl; 

b) zarejestrować kartę PAYBACK w ściągniętej aplikacji.  

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

+300 promocyjnych punktów PAYBACK na numer karty PAYBACK, na którą jest zalogowany w aplikacji 

mobilnej PAYBACK. 

4. Promocyjne punkty PAYBACK z pkt. 3 zostaną naliczone po upływnie trwania Promocji na konto, do 

którego przypisany jest numer karty PAYBACK zalogowany w aplikacji mobilnej, najpóźniej do dnia 

22.04.2020 r. Punkty zostaną doliczone raz do całego konta PAYBACK, bez względu na: liczbę 

pobranych aplikacji PAYBACK, liczbę kart dołączonych do konta PAYBACK, liczbę osób przypisanych do 

jednego konta PAYBACK. 

5. Oferta dotyczy wyłącznie osób, które na dzień przed startem Promocji tj. 07.04.2020 r. , nie posiadały 

aplikacji mobilnej PAYBACK.  

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

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

7. Promocja łączy się z promocją „+500 punktów PAYBACK za każde 150 zł wydane w Kauflandzie”. 

Postanowienia końcowe 

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

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie: www.kaufland.pl/PAYBACK, na życzenie może również 

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

10. 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. 

11. W przypadku pytań lub reklamacji kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez Biuro Obsługi 

PAYBACK za pomocą: 

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


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 „+300 punktów za ściągnięcie aplikacji PAYBACK”: Biuro Obsługi 

PAYBACK, ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

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


