
Zasady Promocji „Okazje nie śpią – markety czynne 24h edycja 2” 

(,,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 sklepach sieci Kaufland otwartych całodobowo, szczegółowa lista 

sklepów objętych Promocją stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Promocja trwa od 23.11.2020 r. do 28.11.2020 r. 

3. W okresie trwania Promocji wskazanej w pkt. 2 uczestnikom zostanie udostępniony kupon „+1000 

punktów za zakupy za min. 100 PLN”.  

Kupon „+1000 puntków za zakupy za min. 100 PLN” będzie widoczny: 

a) w aplikacji PAYBACK (kupon elektroniczny); 

b) na stronie PAYBACK.pl po zalogowaniu do konta użytkownika  (kupon elektroniczny); 

c) na paragonie otrzymanym podczas zakupów w sklepie Kaufland z Załącznika nr 1 wraz z 

samodzielnym zeskanowaniem lub podaniem kasjerowi w celu zeskanowania karty PAYBACK, 

zakupy muszą mieć wartość min. 3 zł z zastrzeżeniem pkt 9 i zostać zrealizowane najpóźniej 

18.11.2020 r. do godziny 23.59 (kupon drukowany). 

4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest, w okresie trwania Promocji wskazanej w pkt 2 spełnienie 

kolejno: 

a) aktywacja kuponu „+1000 punktów za zakupy za min. 100 PLN” w aplikacji PAYBACK lub na stronie 

PAYBACK.pl (kupon elektroniczny); 

b) zrobienie transakcji zakupowej w sklepie sieci Kaufland z Załącznika nr 1 za min. 100 PLN wraz 

z samodzielnym zeskanowaniem lub podaniem kasjerowi w celu zeskanowania karty PAYBACK. 

Transakcja zakupowa musi zostać zrobiona pomiędzy godziną  21:00 a 5:59 w okresie trwania 

Promocji z pkt 2. Do minimalnej wartości transakcji zakupowej nie wliczają się produkty 

wskazane w pkt 9. 

c) samodzielne zeskanowanie lub podanie kasjerowi w celu zeskanowania kuponu „+1000 za min. 

100 PLN” z paragonu (kupon drukowany).  

5.  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, z zastrzeżeniem pkt 9.  

6. W przypadku spełnienia warunków Promocji, o których mowa w pkt. 4 i 5 powyżej w trakcie okresu 

trwania Promocji, Uczestnik otrzyma, +1000 promocyjnych punktów PAYBACK na numer Karty 

PAYBACK, którą dokonywał transakcji.  

7. Promocyjne kupony „+1000 za min. 100 PLN” są wielokrotnego użytku z zastrzeżeniem, że 

promocyjne punkty mogą zostać naliczone raz dziennie. Punkty zostaną doliczone raz dziennie, w 

http://www.payback.pl/


przypadku spełnienia warunków Promocji z pkt 4 i 5 danego dnia,  do całego konta PAYBACK, bez 

względu na: (i) rodzaj wykorzystanego kuponu (drukowany lub elektroniczny), (ii) liczbę kart 

dołączonych do konta PAYBACK, (iii) liczbę osób przypisanych do jednego konta PAYBACK.  

8. Wszystkie promocyjne punkty PAYBACK z pkt. 6 zostaną naliczone na konto PAYBACK Uczestnika do 

dnia 02.12.2020 r. 

9. 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. 

10. 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 

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/PAYBACK, 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 „Okazje nie śpią – markety czynne 24h edycja 2” na Biuro Obsługi 

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

*Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z aktualnie  obowiązującą taryfą operatora. 
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Załącznik nr 1 – Lista sklepów sieci Kaufland objętych Promocją „Okazje nie śpią – markety 

czynne 24h edycja 2” 

1. Kaufland Kraków, ul. Wielicka 259, 30-681 Kraków 

2. Kaufland Kraków, ul. Bratysławska 4, 31-201 Kraków 

3. Kaufland Lublin, ul. Orkana 4, 20-504 Lublin 

4. Kaufland Wrocław, ul. Długa 37/47, 53-633 Wrocław 

5. Kaufland Wrocław, ul. Legnicka 62A, 52-204 Wrocław 

6. Kaufland Warszawa, ul. Stalowa 60/64, 03-429 Warszawa 

7. Kaufland Warszawa, ul. Generala Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 41, 04-125 Warszawa 

8. Kaufland Warszawa, ul. Batalionów Chłopskich 73, 01-374, Warszawa 

9. Kaufland Bydgoszcz, ul. Ludwika Solskiego 5, 85-125 Bydgoszcz 

10. Kaufland Grudziądz, ul. Piłsudskiego 10, 86-300 Grudziądz  

11. Kaufland Tychy, ul. Księdza Tischnera 1, 43-100 Tychy 

12. Kaufland Poznań, Aleje Solidarności 42, 61-696 Poznań 

13. Kaufland Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 12, 15-873 Białystok 

14. Kaufland Wołomin, ul. Wileńska 49, 05-200 Wołomin 

15. Kaufland Żywiec, ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-300 Żywiec 

16. Kaufland Łódź, ul. Kilińskiego 296, 93-160 Łódź 


