Zasady Promocji „Punkty chodzą parami” (,,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 KRS 0000290350.
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.
Pełna lista Partnerów Programu oraz Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK dostępne pod
adresem: www.payback.pl.
Warunki Promocji:
1. Promocja organizowana jest w sklepach sieci Kaufland oraz na stacjach paliw BP na terenie Polski.
2. Promocja trwa od 5 czerwca 2019r. do 9 lipca 2019r.
3. Uczestnikiem Promocji może być osoba posiadająca zarejestrowaną Kartę PAYBACK.
4. W dniach od 5 czerwca 2019r. do 9 lipca 2019r. na stacjach paliw BP oraz w sklepach sieci Kaufland
po transakcjach z użyciem Karty PAYBACK wydawane będą kupony promocyjne (papierowe) z ofertą
promocyjną w ramach Promocji. Transakcje na stacjach BP obejmują: transakcje zakupu paliwa, zakupy
w sklepie stacji BP oraz transakcje dokonane w Wild Bean Cafe.
5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest łączne spełnienie kolejno:
a) otrzymanie kuponu promocyjnego po dokonaniu transakcji (zakupach) odpowiednio (i) na stacji BP
lub (ii) w sklepie Kaufland i samodzielne zeskanowanie lub podanie kasjerowi w celu zeskanowania
Karty PAYBACK;
b) spełnieniu warunków wskazanych na otrzymanym kuponie promocyjnym tj. dokonanie transakcji
(zakupów) u drugiego Partnera Programu, tj. odpowiednio (i) w sklepie Kaufland lub (ii)na stacji BP do
dnia wskazanego na otrzymanym kuponie promocyjnym przy jednoczesnym samodzielnym
zeskanowaniu lub podaniu kasjerowi w celu zeskanowania tej samej Karty PAYBACK podczas transakcji;
c) ponowne wykonanie czynności z pkt. b w następstwie otrzymania kolejnego kuponu promocyjnego
po dokonaniu transakcji z pkt b).
6. W przypadku spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w pkt. 5 powyżej Uczestnik otrzyma,
z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej, dodatkowe +1000 punktów PAYBACK na numer Karty PAYBACK, z którą
dokonywał transakcji wskazanych w pkt 5.
7. W czasie trwania Promocji każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji jednokrotnie. W przypadku
spełnienia wszystkich warunków z pkt 5 wielokrotnie przez 1 (jeden) Uczestnika, punkty PAYBACK z
pkt. 6 zostaną naliczone jednokrotnie.
8. Maksymalnie jeden Uczestnika może otrzymać 2 (dwa) kupony promocyjne do sieci sklepów
Kaufland drukowane na stacjach BP oraz 6 (sześć) kuponów promocyjnych do stacji BP drukowane w
sieciach sklepów Kaufland. Kupony są jednokrotnego użytku. Wykorzystany kupon nie może zostać
użyty ponownie. Po spełnieniu warunków z pkt 5 i otrzymaniu punktów, o których mowa w pkt 6,
niewykorzystane kupony a otrzymane kupony promocyjne nie uprawniają do żadnych dodatkowych
korzyści.

9. Każdy kupon promocyjny przyporządkowany jest do konkretnego numeru PAYBACK i może być użyty
tylko wraz z tym numerem PAYBACK (tj. ten sam numer PAYBACK powinien być użyty na stacji paliw
BP oraz w sklepie Kaufland).
10. Promocyjne punkty PAYBACK z pkt. 6 zostaną naliczone na konto w ciągu 72 (siedemdziesiąt dwa)
godzin od momentu spełnienia wszystkich warunków w pkt. 5. z zastrzeżeniem pkt. 7.
11. Promocyjne punkty PAYBACK zostaną naliczone na konto powiązane z numerem PAYBACK
wykorzystanym podczas zakupów w sklepie Kaufland lub na stacji BP.
12. Powodem nieotrzymania kuponu promocyjnego może być brak wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celach marketingowych podczas procesu rejestracji do Programu PAYBACK.
13. Nagradzaniu punktami PAYBACK 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.
14. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, tzn. przy jednej transakcji może zostać wykorzystany
tylko jeden kupon promocyjny lub eKupon dedykowany do sieci sklepów Kaufland bądź do
wykorzystania na stacji BP. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym
czasie w sklepach sieci Kaufland ani na stacjach BP.
15. W przypadku zwrotu zakupionych towarów wszystkie przyznane w Promocji Punkty PAYBACK oraz
proporcjonalnie Punkty PAYBACK przyznane za zakup konkretnych produktów, które zostały następnie
zwrócone mogą zostać anulowane.
16. Punkty PAYBACK przyznane w ramach Promocji mogą być wykorzystane na takich samych zasadach
(wskazanych w Warunkach Uczestnictwa w Programie PAYBACK) jak podstawowe Punkty PAYBACK.
Postanowienia końcowe
17. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
niniejszego Regulaminu.
18. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie: www.payback.pl/pary, na życzenie może również
zostać wysłany na wskazany adres e-mail w formacie PDF.
19. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana ani powiązany z portalem
Facebook.
20. 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.
21. 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 „Punkty chodzą parami”: Biuro Obsługi PAYBACK, ul. Mszczonowska 36,
96-200 Rawa Mazowiecka.
*Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z aktualnie obowiązującą taryfą operatora.

