Zasady Promocji ,,+300 punktów za rejestrację’’ (,,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: 0000290350.
Promocja współorganizowana jest przez Kaufland Polska Markety sp. z o. o. z siedzibą we
Wrocławiu - Partnera Programu PAYBACK. Pełna lista Partnerów Programu dostępna na
www.payback.pl
Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK dostępne pod adresem:
www.payback.pl/regulamin
Warunki Promocji:
1. Promocja organizowana jest w sklepach Kaufland na terenie Polski.
2. Promocja trwa od 2 sierpnia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r.
3. W Promocji biorą udział tylko karty PAYBACK wydane w sklepie Kaufland. W Promocji nie
biorą udziału karty PAYBACK wydane przez innych Partnerów Programu PAYBACK.
4. Każdy zestaw powitalny składa się z dwóch kart PAYBACK, na których wskazane są dwa
różne numery PAYBACK, które są połączone w jedno konto PAYBACK.
5. Numer PAYBACK (składa się z 10 cyfr) wskazany jest na kartach PAYBACK, które zostały
wydane klientowi wraz z zestawem powitalnym podczas zakupów w sklepie Kaufland.
6. Warunkiem otrzymania 300 (trzysta) Punktów PAYBACK jest kolejno: zarejestrowanie w
Programie PAYBACK numeru PAYBACK, wskazanego na jednej z kart, znajdujących się w
zestawie powitalnym, do 29 sierpnia 2018 r.
7. Rejestracji numeru PAYBACK można dokonać do 29 sierpnia br., poprzez:
a. formularz rejestracyjny (papierowy): wrzucając (do 29 sierpnia br.) formularz do
specjalnej urny w wybranym sklepie Kaufland,
b. na stronie: www.payback.pl,
c. poprzez aplikację mobilną PAYBACK,
8. Punkty PAYBACK zostaną naliczone w ciągu 21 (dwadzieścia jeden) dni od momentu
spełnienia wszystkich warunków wskazanych w pkt. 3 i 6. na konto PAYBACK powiązane
z numerami kart z zestawu powitalnego
9. Punkty PAYBACK zostaną naliczone jednorazowo, niezależnie od tego, czy zarejestrowana
została jedna, czy dwie karty z zestawu powitalnego tj. Uczestnik Programu może
otrzymać 300 Punktów PAYBACK tylko raz w ramach Promocji.
10. Punkty PAYBACK przyznane w ramach Promocji mogą być wykorzystane na takich
samych zasadach (wskazanych w Warunkach Uczestnictwa w Programie PAYBACK) jak
standardowe Punkty PAYBACK.
Kontakt:
W przypadku pytań czy reklamacji kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez Biuro Obsługi
PAYBACK za pomocą:
•
telefonu: pod numerem telefonu 801 044 440 (Pon. - Sob. – 8:00 – 19:00)*.
•
formularza kontaktowego dostępnego poprzez: www.payback.pl/centrum-pomocy
•
listownie: Biuro Obsługi PAYBACK, ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka
Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z aktualnie obowiązującą taryfą operatora.

