
 
 

 

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 
„Loteria PAYBACK 2018” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Loteria PAYBACK 2018”. 
 
2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert 
Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, www.smolar.pl, działający na zlecenie Loyalty 
Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zwana 
dalej „organizatorem”.  
 
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy  
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.) oraz 
zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. 
 
4. Definicje 
 
4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi 
lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,  
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym 
regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”. 
 
4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana  
z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii  
i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych oraz zgłoszenia do loterii. Czas trwania 
sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 7 regulaminu. 
 
4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup produktów lub usług z użyciem karty 
PAYBACK, w wyniku którego na koncie uczestnika w programie PAYBACK zostanie 
zapisany minimum 1 punkt lub transakcja wymiany Punktów PAYBACK na nagrody w 
punktach sprzedaży Partnerów Programu PAYBACK, za wyjątkiem zakupów promocyjnych 
dokonanych: 
a) w sklepach Kaufland – gdzie za zakup promocyjny uważany jest każdy jednorazowy 

zakup dowolnych produktów z użyciem karty PAYBACK za minimum 10,00 zł brutto 
(słownie: dziesięć złotych 00/100),  

b) na stacjach paliwowych BP - gdzie za zakup promocyjny uważany jest: 

− każdy jednorazowy zakup dowolnych produktów (z wyłączeniem paliw) lub usług z 
użyciem karty PAYBACK za minimum 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych 
00/100), 

lub 

− każdy jednorazowy zakup z użyciem karty PAYBACK minimum 10 l (słownie: 
dziesięciu litrów) dowolnego paliwa. 
 

Zakup promocyjny musi być dokonany w okresie trwania sprzedaży promocyjnej w 
dowolnym sklepie promocyjnym. 
 
Sposób otrzymania karty PAYBACK, warunki uczestnictwa w programie PAYBACK, 
rejestracja kart PAYBACK, otrzymywania punktów PAYBACK określają „Warunki 
Uczestnictwa w Programie PAYBACK” dostępne pod adresem www.payback.pl. 
Warunkiem koniecznym udziału w loterii jest łączne spełnienie dwóch warunków, tj. karta 
PAYBACK musi być zarejestrowana przez uczestnika oraz uczestnik musi zgłosić się do 
loterii zgodnie z postanowieniami pkt. 11.2 regulaminu. Zakup promocyjny będzie stanowił 
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los w loterii tylko wówczas, kiedy będzie dokonany przy użyciu zarejestrowanej karty i 
uczestnik zgłosi się do loterii.  
 
Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów promocyjnych w trakcie trwania sprzedaży 
promocyjnej przy użyciu niezarejestrowanej karty PAYBACK oraz przed dokonaniem 
zgłoszenia do loterii. Wówczas takie zakupy promocyjne są ewidencjonowane w bazie 
zgłoszeń z datą ich dokonania, ale nie są one aktywne i nie biorą udziału w losowaniu 
nagród. Zakupy takie staną się aktywne z chwilą (dzień i godzina zdarzenia), kiedy spełnione 
zostaną łącznie obydwa warunki, czyli karta zostanie zarejestrowana oraz uczestnik dokona 
zgłoszenia do loterii, zgodnie z postanowieniami pkt. 11.2 regulaminu i będą one brały udział 
w losowaniu nagród od najbliższego losowania następującego po dniu, w którym uczestnik 
dokonał prawidłowego zgłoszenia do loterii. 
 
Rejestracji karty PAYBACK można dokonać na stronie internetowej www.payback.pl lub 
poprzez aplikację mobilną PAYBACK PL (do pobrania bezpłatnie z Google Play lub App 
Store), dotyczy to tylko uczestników, którzy wcześniej nie zarejestrowali swojej karty 
PAYBACK, natomiast zgłoszenia do loterii można dokonać poprzez stronę internetową loterii 
pod adresem www.payback.pl/loteria. 
 
Z loterii wyłączone są zakupy następujących produktów dostępnych w sklepach 
promocyjnych:  
a) napojów alkoholowych w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2016 poz. 487 ze 
zm.); 

b) wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych 
lub rekwizytów tytoniowych oraz produkty imitujące powyższe wyroby w rozumieniu 
ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. Dz.U.2017 poz. 957 ze zm.); 

c) produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (tj. Dz.U.2017 poz. 2211 ze zm.),  

d) preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3  
ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  
i żywienia (tj. Dz.U. 2017 poz. 149 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia 
niemowląt. 

 
Każdy jednorazowy Zakup Promocyjny (bez względu na wartość transakcji) pod warunkiem 
zgłoszenia uczestnictwa w loterii, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, 
stanowi jeden los w loterii.  
Wielokrotności zakupu promocyjnego dokonanego w ramach jednej transakcji, na jednym 
dowodzie zakupu uprawnia do otrzymania tylko jednego losu.  
 
4.4 PAYBACK / Karta PAYBACK – program PAYBACK jest organizowany i zarządzany 
przez Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul Złotej 59, 
NIP: 527 255 88 71,  REGON: 141088936, nr KRS  0000290350 przy współpracy 
przedsiębiorców, z którymi Loyalty Partner zawarł umowy o współpracy („Partnerzy 
Programu”). Program jest prowadzony na terenie Polski. W ramach programu wydawane są 
karty PAYBACK.  
Sposób otrzymania karty PAYBACK, warunki uczestnictwa w programie PAYBACK, 
rejestracja kart PAYBACK określają „Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK” 
dostępne pod adresem www.payback.pl 
Wizualizacja przykładowej karty PAYBACK stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 
 



 
 

 

 

4.5 Sklep promocyjny – wybrany sklep / punkt sprzedaży będący partnerem PAYBACK, z 
wyłączeniem sklepów wskazanych w załączniku nr 2 do regulaminu, znajdujący się na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego. Lista 
sklepów partnerskich PAYBACK znajduje się na stronie https://www.payback.pl. Lista 
sklepów partnerskich PAYBACK nie biorących udziału w loterii stanowi załącznik nr 2 do 
regulaminu.  
 
4.6 Strona internetowa loterii – strona internetowa pod adresem www.payback.pl/loteria, 

na której znajduje się formularz służący do zgłoszenia się do loterii. 

4.7 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 
 
5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 05.09.2018 r. a kończy w dniu 
15.01.2019 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na 
postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 19 regulaminu. 
 
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna 
rozpocznie się w dniu 05.09.2018 r. a zakończy w dniu 16.10.2018 r. 
 
8. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie 
spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiada zarejestrowaną kartę PAYBACK i zgłosiła się do 
loterii zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. W loterii nie mogą uczestniczyć 
pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar 
Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Zakaz dotyczy także 
członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, 
wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, 
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 
 
9. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
 
10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny  

w siedzibie organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, 93-569 Łódź,  

ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/Loteria-

Payback, a także na stronie internetowej loterii pod adresem: 

www.payback.pl/loteria/regulamin. 

ZASADY PROWADZENIA LOTERII 
 
11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 8 regulaminu, która chce wziąć 
udział w loterii powinna spełnić łącznie następujące warunki: 
a) dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej z użyciem karty 

PAYBACK (tj. koniecznym jest okazanie karty PAYBACK przy kasie pracownikowi sklepu 
promocyjnego w trakcie realizacji zakupu promocyjnego i użycie jej przez kasjera),  

b) zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej 
loterii zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu (w ramach niniejszej loterii uczestnik zgłasza się 
jednorazowo do loterii, po pierwszym prawidłowym zgłoszeniu, pod warunkiem 
posiadania zarejestrowanej karty PAYBACK, wszystkie następne zakupy promocyjne 
uczestnika są automatycznie ewidencjonowane w bazie zgłoszeń do loterii i 



 
 

 

 

automatycznie biorą udział w loterii. Uczestnik nie musi zgłaszać się do loterii po 
dokonaniu każdego zakupu promocyjnego.). 

 
11.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w loterii, powinien dokonać zgłoszenia za 
pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii www.payback.pl/loteria 
formularza zgłoszeniowego dostępnego po zaznaczeniu przez uczestnika pola uczestnictwa 
w loterii i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych i 
oświadczeń uczestnika: 

− nr karty PAYBACK, 

− adres poczty elektronicznej (e-mail) uczestnika, 

− numer telefonu komórkowego uczestnika, 

− zaznaczyć następujące, obowiązkowe oświadczenia uczestnika: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym oraz danych o dokonanych przeze mnie transakcjach z Kartą PAYBACK 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez współadministratorów 
danych osobowych: Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz 
Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, dla celów 
związanych z przeprowadzeniem i organizacją loterii promocyjnej „Loteria PAYBACK 
2018”.  

Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy do loterii tylko jeden raz w okresie trwania 
sprzedaży promocyjnej. Po tym jak uczestnik zgłosi się do loterii w sposób opisany powyżej, 
pod warunkiem posiadania zarejestrowanej karty PAYBACK, wszystkie zakupy promocyjne 
uczestnika są automatycznie zapisywane w bazie zgłoszeń do loterii, stanowią los w loterii i 
biorą udział w losowaniu nagród. Uczestnik nie musi każdorazowo po dokonaniu zakupu 
promocyjnego wypełniać formularza zgłoszeniowego. 
 
11.3 Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii, uczestnik loterii otrzyma 
potwierdzenie zgłoszenia do loterii, poprzez wyświetlenie informacji o powyższym na stronie 
internetowej loterii.  
 
11.4 Uczestnik loterii powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone  
w aktualną wersję przeglądarki internetowej np.: Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer 
lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów 
teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną 
konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik. 
 
11.5 Jeden uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do loterii poprzez dokonanie więcej niż 
jednego zakupu promocyjnego, zgodnie z zasadą, że jeden zakup promocyjny stanowi jedno 
zgłoszenie do loterii, z tym zastrzeżeniem, że w ciągu doby rejestrowanych jest maksymalnie 
20 (słownie: dwadzieścia) zgłoszeń od jednego uczestnika.  
 
11.6 Zakupy promocyjne rejestrowane są automatycznie zgodnie z czasem ich realizacji. 
Zgłoszenia rejestrowane są w okresie od godziny 00:00:00 dnia 05.09.2018 r. do godziny 
23:59:59 dnia 16.10.2018 r. 
 
11.7 Każde zgłoszenie z uwzględnieniem postanowień pkt. 11.5, pkt. 11.8 regulaminu, bierze 
udział w losowaniu nagród dziennych w etapie dziennym, w którym zgłoszenie zostało 
zarejestrowane oraz w losowaniu nagrody głównej w etapie głównym, w którym zgłoszenie 
zostało zarejestrowane. 
 
11.8 Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody dziennej, a raz 
wylosowane zgłoszenie zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym 



 
 

 

 

losowaniu nagród dziennych, bierze natomiast udział w losowaniu nagrody głównej w etapie 
głównym, w którym zgłoszenie wpłynęło. 
 
11.9 Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin 
„gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania lub 
zameldowania uczestników loterii lub ten sam numer telefonu, karty PAYBACK czy ten sam 
adres e-mail) może w ramach całej loterii otrzymać dowolną liczbę nagród dziennych oraz 
tylko i wyłącznie jedną nagrodę główną w całej loterii, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.8 
regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie zgłaszać się podając 
różne adresy e-mail lub nr telefonu komórkowego i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej 
nagrody głównej w całej loterii. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych 
uczestników, uczestnik taki zostanie nagrodzony jedną nagrodą główną, a kolejna nagroda 
główna, która by mu przypadła zostanie przekazana uczestnikowi z listy rezerwowej 
laureatów nagród głównej. 
 
11.10 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia 
warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy 
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone  
w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym 
celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania 
dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego 
uczestnictwa w loterii. Niespełnienie warunków wynikających z regulaminu lub 
nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez 
organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego 
uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. od 
15.1 do 15.4 regulaminu. W takim przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu 
zostało przyznane prawo do nagrody głównej, wchodzi odpowiedni uczestnik z listy 
rezerwowej laureatów nagród głównych, natomiast niewydane z tego powodu nagrody 
dzienne pozostają w dyspozycji organizatora. 
 
11.11 Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik zgłaszając się do loterii powinien zapoznać 
się z treścią niniejszego regulaminu loterii. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną 
akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu. 
 
11.12 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście 
zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania 
automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii. 
 
LOSOWANIE 
 
12.1 Loteria została podzielona na 42 (słownie: czterdzieści dwa) etapy dzienne oraz 3 
(słownie: trzy) etapy główne. 
 
12.2 Losowania przeprowadzone będą zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 13.3  
i pkt. 14.3 regulaminu w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach 
od 12:00 do 16:00. 
 
12.3 Jeżeli w danym dniu następuje kilka losowań to zawsze odbywają się one  
w następującej kolejności: jako pierwsze odbywa się losowanie nagród dziennych, a po nim 
losowanie nagrody głównej. 
 



 
 

 

 

12.4 Jeżeli w danym dniu następuje więcej niż jedno losowanie nagród dziennych wówczas 
przeprowadza się je zgodnie z kolejnością wskazaną w pkt. 13.3 regulaminu. 
 
12.5 Losowanie nagród w loterii będzie przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego 
lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad 
prawidłowością i przebiegiem loterii. 
 
Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie 
przeprowadzone w następujący sposób: każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie 
nadany unikatowy nr transakcji przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. 
Organizator losując laureata będzie losował numer transakcji przypisany do zgłoszenia. 
Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób 
sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii. 
 
12.5.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej 
aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer jako urządzenie do gier 
losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. 
(tj. Dz.U. 2018 r. poz. 165 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji 
przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej 
jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora jako podmiot posiadający 
zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego 
naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy. 
 
12.5.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na 
chybił - trafił).  
 
12.6 W trakcie losowania nagród głównych, dla każdej nagrody głównej wylosowany 
zostanie dodatkowo dwóch laureatów rezerwowych nagrody głównej na wypadek zajścia 
okoliczności opisanych w regulaminie loterii, w szczególności w pkt. 11.9, pkt. 11.10 oraz 
pkt. 17.5 regulaminu. Każda nagroda główna będzie miała przypisanego jednego laureata 
oraz dwóch laureatów rezerwowych nagrody głównej. 
 
LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRÓD DZIENNYCH 
 
13.1 W trakcie trwania loterii odbędą się 42 (słownie: czterdzieści dwa) losowania laureatów 
nagród dziennych. 
 
13.2 W każdym etapie dziennym zostanie wyłonionych 65 (słownie: sześćdziesięciu pięciu) 
laureatów nagród dziennych, odpowiednio 5 (słownie: pięciu) laureatów nagród dziennych I-
go stopnia, 10 (słownie: dziesięciu) laureatów nagród dziennych II-go stopnia i 50 (słownie: 
pięćdziesięciu) laureatów nagród dziennych III-go stopnia. 
 
Każde losowanie laureatów nagród dziennych przebiegać będzie w następujący sposób:  

− pierwsze pięć wylosowanych osób zostanie laureatami nagród dziennych I-go stopnia  
(laureaci od nr 1 do nr 5), 

− kolejne dziesięć wylosowanych osób zostanie laureatami nagród dziennych II-go stopnia 
(laureaci od nr 6 do nr 15), 

− kolejne pięćdziesiąt wylosowanych osób zostanie laureatami nagród dziennych III-go 
stopnia (laureaci od nr 16 do nr 65). 

 
13.3 Losowania laureatów nagród dziennych odbywać się będą w następujące dni: 
 

• w dniu 13.09.2018 r.:  



 
 

 

 

− losowanie nr 1) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie pierwszego etapu dziennego, tj. od 
godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 05.09.2018 r., 

− losowanie nr 2) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie drugiego etapu dziennego, tj. od 
godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 06.09.2018 r., 

− losowanie nr 3) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trzeciego etapu dziennego, tj. od 
godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 07.09.2018 r., 

− losowanie nr 4) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie czwartego etapu dziennego, tj. od 
godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 08.09.2018 r., 

− losowanie nr 5) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie piątego etapu dziennego, tj. od godz. 
00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 09.09.2018 r., 

− losowanie nr 6) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie szóstego etapu dziennego, tj. od 
godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 10.09.2018 r., 

− losowanie nr 7) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania siódmego etapu dziennego, 
tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 11.09.2018 r., 
 

• w dniu 20.09.2018 r.:  

− losowanie nr 8) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania ósmego etapu dziennego, tj. 
od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 12.09.2018 r., 

− losowanie nr 9) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dziewiątego etapu 
dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 13.09.2018 r., 

− losowanie nr 10) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dziesiątego etapu 
dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 14.09.2018 r., 

− losowanie nr 11) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania jedenastego etapu 
dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 15.09.2018 r., 

− losowanie nr 12) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwunastego etapu 
dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 16.09.2018 r., 

− losowanie nr 13) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzynastego etapu 
dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 17.09.2018 r., 

− losowanie nr 14) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czternastego etapu 
dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 18.09.2018 r., 

 

• w dniu 28.09.2018 r.:  

− losowanie nr 15) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania piętnastego etapu 
dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 19.09.2018 r., 

− losowanie nr 16) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania szesnastego etapu 
dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 20.09.2018 r., 

− losowanie nr 17) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania siedemnastego etapu 
dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 21.09.2018 r., 

− losowanie nr 18) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania osiemnastego etapu 
dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 22.09.2018 r., 

− losowanie nr 19) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dziewiętnastego etapu 
dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 23.09.2018 r., 

− losowanie nr 20) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego etapu 
dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 24.09.2018 r., 

− losowanie nr 21) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego pierwszego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 25.09.2018 r., 
 

• w dniu 04.10.2018 r.: 

− losowanie nr 22) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego drugiego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 26.09.2018 r., 

− losowanie nr 23) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego trzeciego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 27.09.2018 r., 



 
 

 

 

− losowanie nr 24) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego czwartego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 28.09.2018 r., 

− losowanie nr 25) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego piątego etapu 
dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 29.09.2018 r., 

− losowanie nr 26) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego szóstego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 30.09.2018 r., 

− losowanie nr 27) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego siódmego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 01.10.2018 r., 

− losowanie nr 28) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego ósmego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 02.10.2018 r., 

 

• w dniu 11.10.2018 r.: 

− losowanie nr 29) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego dziewiątego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 03.10.2018 r., 

− losowanie nr 30) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego etapu 
dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 04.10.2018 r., 

− losowanie nr 31) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego pierwszego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 05.10.2018 r., 

− losowanie nr 32) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego drugiego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 06.10.2018 r., 

− losowanie nr 33) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego trzeciego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 07.10.2018 r., 

− losowanie nr 34) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego czwartego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 08.10.2018 r., 

− losowanie nr 35) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego piątego etapu 
dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 09.10.2010 r., 

 

• w dniu 18.10.2018 r.: 

− losowanie nr 36) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego szóstego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 10.10.2018 r., 

− losowanie nr 37) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego siódmego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 11.10.2018 r., 

− losowanie nr 38) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego ósmego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 12.10.2018 r., 

− losowanie nr 39) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzydziestego dziewiątego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 13.10.2018 r., 

− losowanie nr 40) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czterdziestego etapu 
dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 14.10.2018 r., 

− losowanie nr 41) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czterdziestego pierwszego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 15.10.2018 r., 

− losowanie nr 42) ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czterdziestego drugiego 
etapu dziennego, tj. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 16.10.2018 r. 

 
LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRÓD GŁÓWNYCH 
 
14.1 W trakcie trwania loterii odbędą się 3 (słownie: trzy) losowania laureatów nagród 
głównych. 
 
14.2 W trakcie każdego losowania nagrody głównej zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) 
laureat nagrody głównej oraz 2 (słownie: dwóch) laureatów rezerwowych nagrody głównej. 
 
Każde losowanie laureatów nagrody głównej przebiegać będzie w następujący sposób: 



 
 

 

 

− pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody głównej, 

− druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody głównej nr 1, 

− trzecia wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody głównej nr 2. 
 

Laureaci rezerwowi nagrody głównej będą wchodzić w miejsce laureata nagrody głównej w 
kolejności zgodnie z numerem porządkowym na liście rezerwowej laureatów nagrody 
głównej.  
 
14.3 Losowania laureatów nagród głównych odbywać się będą w następujące dni: 

− losowanie nr 1) w dniu 13.09.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania 
pierwszego etapu głównego tj. od godz. 00:00:00 dnia 05.09.2018 r. do godz. 23:59:59 
dnia 11.09.2018 r., 

− losowanie nr 2) w dniu 28.09.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania  
drugiego etapu głównego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 12.09.2018 r. do godz. 
23:59:59 dnia 25.09.2018 r., 

− losowanie nr 3) w dniu 18.10.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania 
trzeciego etapu głównego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 26.09.2018 r. do godz. 
23:59:59 dnia 16.10.2018 r. 

 
NAGRODY 
 
15.1 Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki BMW 318i Limousine o 

wartości 134.493,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy 

złote 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody głównej w loterii znajduje się w załączniku nr 

3 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody głównej organizator przygotował nagrodę pieniężną 

w wysokości 14.943,67 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 

67/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej wynosi 149.436,67 zł 

(słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 67/100) brutto, 

przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 14.943,67 zł (słownie: czternaście tysięcy 

dziewięćset czterdzieści trzy złote 67/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 

podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator 

odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży 

stosowną deklarację PIT.  

Łączna liczba nagród głównych wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki.  

Łączna wartość nagród głównych wynosi 448.310,01 zł (słownie: czterysta czterdzieści 

osiem tysięcy trzysta dziesięć złotych 01/100) brutto.  

15.2 Nagrodą dzienną I-go stopnia w loterii jest voucher BP o wartości 300,00 zł (słownie: 
trzysta złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody dziennej I-go stopnia w loterii 
znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. 
Łączna liczba nagród dziennych I-go stopnia wynosi 210 (słownie: dwieście dziesięć) sztuk. 
Łączna wartość nagród dziennych I-go stopnia wynosi 63.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt 
trzy tysiące złotych 00/100) brutto. 
 
15.3 Nagrodą dzienną II-go stopnia w loterii jest karta podarunkowa Kaufland o wartości 
150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100). Szczegółowy opis nagrody dziennej I-go 
stopnia w loterii znajduje się w załączniku nr 5 do regulaminu 
Łączna liczba nagród dziennych II-go stopnia wynosi 420 (słownie: czterysta dwadzieścia) 
sztuk. 
Łączna wartość nagród dziennych II-go stopnia wynosi 63.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt 
trzy tysiące złotych 00/100) brutto. 
 



 
 

 

 

15.4 Nagrodą dzienną III-go stopnia w loterii jest voucher PizzaPortal o wartości 10,00 zł 
(słownie: dziesięć złotych 00/100). Szczegółowy opis nagrody dziennej I-go stopnia w loterii 
znajduje się w załączniku nr 6 do regulaminu 
Łączna liczba nagród dziennych III-go stopnia wynosi 2.100 (słownie: dwa tysiące sto) sztuk. 
Łączna wartość nagród dziennych III-go stopnia wynosi 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia 
jeden tysięcy złotych 00/100) brutto. 
 
15.5 Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 2.733 (słownie: dwa tysiące siedemset 
trzydzieści trzy) sztuki. 
 
15.6 Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 595.310,01 zł (słownie: pięćset 
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych 01/100) brutto. 
 
15.7 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje 
im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania 
ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody 
rzeczowe. 
 
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

16.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej 
sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów 
ustawy o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie 
niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem 
niniejszej loterii lub legitymujące się ważnym świadectwem zawodowym wydanym przez 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych.  

16.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 16.1 regulaminu, 
należy w szczególności: 
− zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, 
− zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej 

rzetelności przeprowadzonych czynności, 
− podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania, 
− udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania 

uprawnień do odbioru wygranej przez laureata, 
− nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego. 
 
OGŁASZANIE WYNIKÓW 
 
17.1 Wszyscy laureaci loterii zostaną powiadomieni o wygranej, w tym o rodzaju nagrody, 
najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego losowania (nagród 
dziennych lub nagrody głównej), w niżej wskazany sposób:  

− laureaci nagród dziennych I-go i II-go stopnia za pośrednictwem wiadomości SMS 
wysłanej na koszt organizatora, na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym, 
zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu,  

− laureaci nagród dziennych III-go stopnia za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej 
na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu, 

− laureaci nagród głównych za pośrednictwem wysłania na koszt organizatora wiadomości 
SMS oraz dodatkowo telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu 
zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu.  

Organizator poinformuje laureata nagrody dziennej I-go i II-go stopnia oraz laureata nagrody 
głównej w treści ww. wiadomości SMS od nadawcy „SMOLAR” oraz w przypadku laureata 
nagrody głównej, dodatkowo telefonicznie (przynajmniej jedno połączenie będzie wykonane 



 
 

 

 

z n-ru stacjonarnego Organizatora), o sposobie i terminie przekazania kompletu niezbędnych 
danych i oświadczeń, o których mowa w pkt. 17.4, 17.10 regulaminu, które umożliwią 
przekazanie nagrody. 
 
17.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia 
laureata nagrody w loterii o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru 
telefonu / błędnego adresu e-mail lub zmiany numeru telefonu / zmiany adresu e-mail w 
czasie trwania loterii lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie komórkowym 
blokady SMS Premium lub w sytuacji, kiedy telefon uczestnika jest wyłączony. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program 
pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w 
kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika. 
 
W przypadku kontaktu telefonicznego z laureatem nagrody głównej niepodjęcia rozmowy 
telefonicznej przez laureata pomimo co najmniej dziesięciu prób kontaktu podejmowanych 
przez organizatora w dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia. Organizator będzie 
próbował kontaktować się z laureatem w co najmniej godzinnych odstępach czasu, czekając 
każdorazowo, co najmniej sześć sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku 
zgłoszenia się skrzynki pocztowej albo informacji, że sygnał jest poza zasięgiem albo że 
telefon jest wyłączony, próbę powiadomienia uznaje się za wykonaną i dolicza się do 
dziesięciu połączeń, o których mowa powyżej. W przypadku sygnału oznaczającego „numer 
zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.  
 
17.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów, o którym mowa w pkt. 17.1 
regulaminu, wyniki niniejszej loterii każdy uczestnik może również sprawdzić na stronie 
internetowej loterii pod adresem: www.payback.pl/loteria. 
 
17.4 Warunkiem wydania nagrody głównej jest przesłanie przez laureata nagrody głównej w 
nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od momentu wysłania przez organizatora 
wiadomości SMS informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 17.1 regulaminu, na adres 
biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 -569 
Łódź), następujących danych i oświadczeń laureata: 

− imię i nazwisko, 

− seria i numer dokumentu tożsamości, 

− nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia w przypadku braku posiadania nr PESEL, 

− pełen adres zameldowania (jeżeli laureat posiada), 

− pełen adres zamieszkania (pod który ma być adresowana korespondencja), 

− adres e-mail, 

− numer telefonu komórkowego uczestnika, 

− własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści: 

 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.  

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa przez administratorów danych osobowych: Loyalty 
Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Smolar Agencja Promocyjno – 
Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów 
związanych z przeprowadzeniem i organizacją loterii promocyjnej „Loteria PAYBACK 
2018”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi 
prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody 
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z 
prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.” 

http://www.payback.pl/loteria


 
 

 

 

  „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa 
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób. Przez 
„członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, 
macochę i teściów.”. 

  „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę główną w postaci samochodu osobowego marki 
BMW 318i Limousine, zgodnie z regulaminem loterii „Loteria PAYBACK 2018” oraz że 
pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody tj. koszt rejestracji pojazdu, 
obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z 
rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”. 

 
Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureatów, znajduje się na stronie 
internetowej organizatora: www.smolar.pl/Loteria-PAYBACK-2018, skąd laureat może 
pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane nie na 
formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich 
znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia. 
 
17.5 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń 
przez laureata nagrody głównych w terminie wskazanym w pkt. 17.6 regulaminu, 
uprawnienie do danej nagrody głównej przechodzi na laureata z listy rezerwowej nagrody 
głównej przypisanego do tej nagrody głównej. Postępowanie z laureatami z listy rezerwowej 
nagrody głównej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata 
nagrody głównej. Jeżeli laureaci z listy rezerwowej nagrody głównej również nie spełnią 
warunków opisanych powyżej, w terminie wskazanym w pkt. 17.7 regulaminu, nagroda 
główna pozostaje w dyspozycji organizatora. 
 
17.6 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród głównych, 
laureaci mogą zgłaszać do organizatora w terminach wynikających z postanowień 
regulaminu, najpóźniej do dnia 25.10.2018 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki 
z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, 
nie późniejsza niż do dnia 02.11.2018 r. 
 
17.7 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów rezerwowych nagród 
głównych, laureaci rezerwowi nagrody głównej mogą zgłaszać do organizatora w terminach 
wynikających z postanowień regulaminu, tj.: 
a) laureat rezerwowy nr 1 nagrody głównej najpóźniej do dnia 09.11.2018 r. O zachowaniu 
terminu do wniesienia przesyłki decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie 
późniejsza niż do dnia 16.11.2018 r., 
b) laureat rezerwowy nr 2 nagrody głównej najpóźniej do dnia 23.11.2018 r. O zachowaniu 
terminu do wniesienia przesyłki decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie 
późniejsza niż do dnia 30.11.2018 r. 
 
17.8 W przypadku niemożliwości skontaktowania się z laureatem rezerwowym nr 1 nagrody 
głównej lub niedoręczenia organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń, o których 
mowa w pkt. 17.4 regulaminu, w terminie, o którym mowa w pkt. 17.7 lit. a) regulaminu, 
laureat rezerwowy nr 1 nagrody głównej traci prawo do nagrody, a uprawnienia do danej 
nagrody przechodzą na laureata rezerwowego nr 2 nagrody głównej. W przypadku 
niemożliwości skontaktowania się z laureatem rezerwowym nr 2 nagrody głównej lub 
niedoręczenia organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń, o których mowa w pkt. 
17.4 regulaminu, w terminie, o którym mowa w pkt. 17.7 lit. b) regulaminu, laureat rezerwowy 
nr 2 nagrody głównej traci prawo do nagrody, a niewydana nagroda główna pozostaje w 
dyspozycji organizatora. 
 



 
 

 

 

17.9 Laureaci nagród głównych w loterii, mogą zostać poproszeni przez organizatora o 
wyrażenie zgody na bezpłatne nagranie rozmowy i jej upublicznienie oraz na bezpłatne 
wykorzystanie wizerunku laureata nagrody głównej utrwalonego podczas wydawania mu 
nagrody w celach promocyjnych i marketingowych przez organizatora lub Loyalty Partner 
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a w szczególności na rozpowszechnianie tak 
utrwalonej rozmowy lub wizerunku uczestnika i wykorzystywanie go we wszelkich znanych w 
dniu składania oświadczeniach polach eksploatacji, w tym poprzez: 

− utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci Internet, 

− utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, 
filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, 

− wprowadzenie do pamięci komputera, 

− publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, 

− nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za 
pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, 

− utrwalanie na nośnikach materialnych, 

− zwielokrotnienie dowolną techniką, 

− wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, 

− nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, 

− korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, 

− nadanie w radio lub telewizji. 
Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej jest dobrowolne i nie stanowi warunku wydania 
nagrody laureatowi nagrody głównej.  
 
17.10 Warunkiem wydania nagrody dziennej I-go i/lub II-go stopnia jest prawidłowe 
wypełnienie i wysłanie on-line formularza dla laureatów nagród I-go i/lub II-go stopnia, który 
będzie dostępny dla laureatów na stronie internetowej organizatora (www.smolar.pl), w 
nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od momentu wysłania przez organizatora 
wiadomości SMS informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 17.1 regulaminu.  
 
17.11 W przypadku niepodania wymaganych danych i oświadczeń przez laureatów nagród 
dziennych I-go i/lub II-go stopnia zgodnie z postanowieniami pkt. 17.10 regulaminu w 
terminie wskazanym w pkt. 17.12 regulaminu, niewydane nagrody I-go i/lub II-go stopnia 
pozostaną w dyspozycji organizatora. 
 
17.12 Laureaci nagród dziennych I-go i/lub II-go stopnia mogą podać wymagane dane i 
oświadczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej loterii, zgodnie z pkt. 17.10 
regulaminu, w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 
25.10.2018 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród 
dziennych I-go i/lub II-go stopnia, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie 
późniejsza niż do dnia 25.10.2018 r. 
 
17.13 Laureaci nagród dziennych III-go stopnia nie są zobowiązani do podawania i wysyłania 
do organizatora dodatkowych danych i oświadczeń (wystarczające są dane wskazane w 
formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt.11.2 regulaminu).  
 
WYDANIE NAGRÓD 
 
18.1 Niezależnie od warunków określonych powyżej, w tym pkt 17.4 i pkt. 17.10 regulaminu, 
warunkiem odebrania nagrody jest: 

− w przypadku laureatów nagród głównych i nagród dziennych I-go i II-go stopnia 
wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość i 
zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata nagrody, a 
także wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (w chwili odbioru nagrody), 
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− dodatkowo w przypadku laureatów nagród głównych: zarejestrowanie samochodu przez 
laureata oraz opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC 

 
18.2 Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdów, obowiązkowego ubezpieczenia 
OC pojazdów oraz kosztów dojazdu laureatów do miejsca odbioru nagród głównych w 
postaci samochodów osobowych marki BMW 318i Limousine. Pokrycie wyżej wymienionych 
kosztów pozostaje w gestii każdego laureata nagrody głównej. 
 
18.3 Nagrody główne zostaną wydane w Warszawie w salonie BMW przy al. Prymasa 
Tysiąclecia 64 i w terminie indywidualnie uzgodnionym z laureatami nagród głównych, 
najpóźniej do dnia 28.12.2018 r., po wcześniejszym zarejestrowaniu przez laureatów 
samochodów osobowych (nagród głównych) oraz opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia 
OC oraz innych opłat i podatków należnych związanych z rejestracją pojazdów. 
 
18.4 Nagrody główne nieodebrane z winy laureatów nagród głównych do dnia 28.12.2018 r. 
pozostają w dyspozycji organizatora. 
 
18.5 Nagrody dzienne I-go i/lub II-go stopnia zostaną wysłane do laureatów za 
pośrednictwem poczty kurierskiej na adres wskazany przez laureata w formularzu zgodnie z 
pkt. 17.4 regulaminu, po otrzymaniu od laureata wymaganych danych i oświadczeń, zgodnie 
z postanowieniami regulaminu, nie później jednak niż do 05.11.2018 r. W przypadku 
nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym 
podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić 
się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. 
Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 12.11.2018 r. 
 
18.6 Nagrody dzienne I-go i/lub II-go stopnia nieodebrane z winy laureatów do dnia 
12.11.2018 r. pozostają w dyspozycji organizatora. 
 
18.7 Nagrody dzienne III-go stopnia zostaną wydane laureatom poprzez wysłanie 
wiadomości e-mail na adres wskazany przez laureata w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie 
z pkt. 11.2 regulaminu, nie później niż do dnia 12.11.2018 r.  
 

18.8 Nagrody dzienne III-go stopnia nieodebrane z winy laureatów do dnia 12.11.2018 r. 
pozostają w dyspozycji organizatora. 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
 
19.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały 
czas trwania loterii na piśmie, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez 
doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – 
Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź. O zachowaniu terminu do wniesienia 
reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 04.01.2019 r. 
 
19.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów  
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r.,   
Nr 118 poz. 793) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, 
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia. 
 
19.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 
zgłoszone w formie pisemnej. 
  
19.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni roboczych. Wszystkie postępowania 
reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 15.01.2019 r. Zawiadomienie o wyniku 



 
 

 

 

reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii pocztą (listem poleconym). O zachowaniu 
terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego). 
  
19.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika  
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 
postępowania sądowego. 
 
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 
 
20.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia 
wymagalności.  
 
20.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji 
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  
 
ZOBOWIAZANIE PODATKOWE 
 
21.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego   
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
22.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U.2018 poz. 
165 ze zm.).  
 
22.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz.U.2018 poz. 
165 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty 
odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii. 
 
22.3 Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul Złotej 59, 
NIP: 527 255 88 71,  REGON: 141088936, nr KRS  0000290350, jako administrator danych 
osobowych informuje, że: 
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez ww. administratora danych osobowych 

w związku z loterią, tj. adres poczty elektronicznej (tzw. adres e-mail uczestnika), numer 
telefonu komórkowego uczestnika, danych transakcyjne (nr karty Payback / nr transakcji) 
są przetwarzane przez ww. administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowej 
loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii,  

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na 

podstawie udzielonej przez niego zgody, 

c) podanie danych osobowych oraz udzielenie zgody przez uczestnika jest dobrowolne, 

jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w loterii.  

d) uczestnikowi przysługuje: 

− prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,  

− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych 
danych osobowych,  

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych w 
prawem dopuszczonym przypadkach, 

− prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, 

− prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym 
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 



 
 

 

 

Oświadczenia o cofnięciu zgody uczestnik może przesłać w formie pisemnej na adres 
Biura Obsługi PAYBACK: ul Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka lub 
korzystając z formularza kontaktowego pod adresem www.payback.pl/centrum-
pomocy/kontakt lub dzwoniąc pod numer 801 044 440. Osobą kontaktową w sprawach 
związanych z przetwarzaniem  danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych: Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-
mail: mojedane@payback.net 

e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są 
przetwarzane z naruszeniem przepisów, 

f) dane osobowe uczestnika loterii mogą być przekazane przez ww. administratora spółkom 

w ramach grupy kapitałowej administratora, serwisowe oraz wsparcia technicznego dla 

aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane 

osobowe uczestników loterii, 

g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych 

roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe uczestników mogą być 

jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości 

wymaganej przepisami prawa, 

h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 

 
22.4 Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 
569 Łódź, NIP 726 221 44 73, jako administrator danych osobowych informuje, że: 
a) dane osobowe uczestników loterii, w tym laureatów pozyskane przez organizatora loterii 

jako administratora danych osobowych, tj. adres poczty elektronicznej (tzw. adres e-mail 
uczestnika), numer telefonu komórkowego uczestnika, imię nazwisko laureata, adres 
zamieszkania i/lub zameldowania laureata, seria i numer dokumentu tożsamości laureata 
nagrody głównej, nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia w przypadku braku 
posiadania nr PESEL laureata nagrody głównej, są przetwarzane przez ww. 
administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w 
celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. ustalenia prawa uczestnika do 
uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz 
wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z 
urządzeniem loterii,  

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) - pkt c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, 

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

wypełnienia przez organizatora będącego administratorem danych obowiązków 

wynikających z niniejszego regulaminu w szczególności do ustalenia prawa do wygranej 

oraz wydania nagrody laureatowi, odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem 

możliwości ustalenia prawa do wygranej oraz wydania nagrody laureatowi, 

d) uczestnikowi przysługuje: 

− prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,  

− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych 
danych osobowych,  

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, 

− prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC


 
 

 

 

− prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym 
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres 
organizatora, tj. Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą 
w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e- mail: biuro@smolar.pl, 

e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są 
przetwarzane z naruszeniem przepisów,  

f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez ww. administratora innym 

podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z 

niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności 

podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów 

informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom 

realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe 

/kurierskie w celu doręczenia przesyłek, a także podmiotom obsługującym 

administratorów prawnie i księgowo, 

g) dane osobowe uczestników będą przechowywane przez ww. administratora do czasu 

wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane 

osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów 

sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, 

h) dane osobowe uczestników akcji promocyjnej nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, 

i) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 

 
22.5 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą 
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej www.smolar.pl  
używając internetowego adresu kontaktowego biuro@smolar.pl lub też kontaktować się 
telefonicznie z organizatorem pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni 
robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą 
operatora). 

 
ORGANIZATOR 

 
 

mailto:biuro@smolar.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria PAYBACK 2018” 
 

Wizualizacja przykładowej karty PAYBACK (Uwaga: niżej wskazano wizualizację 
przykładowej karty PAYBACK wszystkie inne karty PAYBACK Polska – nie wskazane w 
wizualizacji -  biorą udział w loterii) 
 
 

 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria PAYBACK 2018” 
 
Lista sklepów partnerskich PAYBACK nie biorących udziału w loterii: 
 
AVON, BZWBK, Ibis Budget, LINK4, LOT, MyTaxi, Orbis Hotel Group, Pryzmat, TimeTrend, 

TU Europa, Witchen (sklepy stacjonarne), Ankieternia, Nivea, PGE, Paradyz, Purina 

DogChow, Renault, Restaurant Week, Storytel.pl, Złote Wyprzedaże  

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria PAYBACK 2018” 
 
Opis nagrody głównej w Loterii PAYBACK 2018 
 
Nowy pojazd BMW wraz ze wskazanym wyposażeniem opcjonalnym o łącznej wartości 134 
493,00 brutto (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 
00/100). 
 
8E31 BMW 318i Limousine   
 
Lakier i tapicerka: 
300    biel alpejska PLN        
BDAT    Tkanina Move antracytowy  
 
Wyposażenie standardowe: 
216 Servotronic 
2PA Śruby zabezpieczające 
2VB Czujnik ciśnienia powietrza w oponach  
2VC Zestaw naprawczy do opon 
302 System alarmowy 
423 Dywaniki welurowe 



 
 

 

 

428 Trójkąt ostrzegawczy 
465 System załadunkowy 
4AE Podłokietnik z przodu, przesuwany  
4CG Listwy ozdobne satynowo srebrne mat 
502 Spryskiwacze reflektorów 
521 Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą  
5A1 Diodowe reflektory przeciwmgielne 
5A2 Reflektory LED 
5DA Funkcja dezaktywacji poduszki powietrznej z przodu  
5DC Składane zagłówki tylne 
6AC Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe)  
6AE Teleservices 
6AK ConnectedDrive Services (Usługi ConnectedDrive) 
6NH Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB 
 
 
Wyposażenie opcjonalne: 
 

16" Obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke  
Czujniki parkowania z tyłu 
Niemiecka instrukcja obsługi 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria PAYBACK 2018” 
 
Opis nagrody dziennej I-go stopnia w Loterii PAYBACK 2018 
 
Voucher zakupowy o wartości 300 PLN w formie plastikowej karty na okaziciela, 
upoważniający do dokonania płatności za paliwo na stacji benzynowej sieci BP w Polsce. 
Voucher może być używany wielokrotnie, do momentu wyczerpania środków. Voucher jest 
bezterminowy 
 
Voucher należy przekazać kasjerowi przy płatności za zakupy, wraz z informacją o kwocie, 
która ma zostać pobrana. 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria PAYBACK 2018” 
 
Opis nagrody dziennej II-go stopnia w Loterii PAYBACK 2018 
 
Voucher zakupowy o wartości 150 PLN w formie plastikowej karty na okaziciela, 
upoważniający do dokonania płatności za zakupy w sklepach sieci Kaufland w Polsce. 
Voucher może być używany wielokrotnie, do momentu wyczerpania środków. Voucher jest 
bezterminowy.  
Szczegółowy opis zasad realizacji voucherów zakupów znajduje się na stronie: 
https://www.kaufland.pl/dla-klienta/faq.html#bon-upominkowy 
 
 
Voucher należy przekazać kasjerowi przy płatności za zakupy, wraz z informacją o kwocie, 
która ma zostać pobrana. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 6 do Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria PAYBACK 2018” 
 
Opis nagrody dziennej III-go stopnia w Loterii PAYBACK 2018 

https://www.kaufland.pl/dla-klienta/faq.html#bon-upominkowy


 
 

 

 

 

Voucher zakupowy o wartości 10 PLN w formie kodu alfanumerycznego, upoważniający do 

dokonania płatności za zakupy na pizzaportal.pl. Nie można użyć więcej niż jednego kodu ze 

zniżką podczas jednej transakcji. Voucher jest bezterminowy. 

 
Kod z vouchera należy wpisać przy składaniu zamówienia na pizzaportal.pl.  

 

 
 
 


