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Правила акції «+ 500 ° П за реєстрацію картки PAYBACK в додатку»  

(«Акція»)  

Організатор: 

Акція організована оператором Програми PAYBACK - Loyalty Partner Polska z o. o. з 

місцезнаходженням у Варшаві (00-839), вул. Toварова 28, включеним до Національного судового 

реєстру підприємців за номером KRS 0000290350.  

Акція проводиться у співпраці з Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. j. ("Kaufland"), з 

місцезнаходженням у Вроцлаві, - Партнером програми PAYBACK. 

Повний список Партнерів Програми та Умови участі в Програмі PAYBACK доступні за адресою: 

www.payback.pl.  

Умови акції:  

1. Акція поширюється на всі стаціонарна магазини Kaufland у Польщі.  

2. Акція триває з 12.05.2022 року по 3.06. 2022 року.  

3. Особи віком до 16 років та які мали додаток PAYBACK до дати початку Акції не можуть брати 

участь в Акції.  

4. Умовою використання Акції протягом періоду Акції, зазначеного в пункті 2, є виконання 

наступних вимог: 

 а) завантаження мобільного додатка PAYBACK; 

Додаток можна завантажити для пристроїв з:  

- операційна система Android - програма доступна в Google Store за адресою 

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

- операційна система iOS - програма доступна в App Store за адресою 

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

б) реєстрація картки PAYBACK за формою, доступною в додатку PAYBACK. Картку можна 

завантажити в мережевому магазині Kaufland з пункту 1 або зареєструватися за 

допомогою вже наявної картки, випущеної Kaufland.  

в) здійснення операції купівлі в магазині Kaufland з пунктом 1 на суму мінімум 3 злотих 

разом із самоскануванням або наданням касиру для сканування картки PAYBACK у 

пластиковій версії або коду картки, доступного в програмі PAYBACK. Продукти, зазначені 

в пункті 9, не входять до вартості операції купівлі. 

Усі інтегровані соціальні мережі та магазини додатків Apple Inc. та Google LLC не беруть участь в 

організації та реалізації Акції, а також не співпрацюють будь-яким іншим чином із PAYBACK, 

тобто Loyalty Partner Polska sp. z o.o. 

5. Під операцією купівлі розуміється одна покупка в магазині Kaufland з пункту 1 протягом 

одного дня.  

6. У разі виконання умов Акції, зазначених у пунктах 4 і 5 вище, протягом періоду Акції, Учасник 

отримає +500 акційних пунктів PAYBACK на номер Картки PAYBACK, яка виконала всі умови 

пункту 3.  

http://www.payback.pl/
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7. Акція може бути використана лише один раз. Акційні пункти будуть додані один раз, якщо 

умови Акції в пп 4 і 5 будуть виконані, до цілого облікового запису PAYBACK, незалежно від: (i) 

кількості карток, прикріплених до облікового запису PAYBACK, (ii) кількості людей, призначених 

до одного рахунку PAYBACK.  

8. Усі акційні пункти PAYBACK з п. 6 будуть додані на рахунок Учасника PAYBACK до 17.06.2022. 

9. Нарахування акційних пунктів PAYBACK в мережі магазинів Kaufland не поширюється на 

депозити, купівлю алкоголю (крім пива), тютюнових виробів, електронних сигарет, запасних 

контейнерів або тютюнового реквізиту, лікарських засобів, дитячих сумішей, подарункових 

ваучерів, подарункових карток.   

10. Акційні пункти PAYBACK, нараховані в рамках Акції, можуть бути використані на тих самих 

умовах (вказаних в Умовах участі в Програмі PAYBACK), що й основні Пункти PAYBACK.  

11. Акція поєднується з іншими акційними купонами Kaufland, доступними на панелі Учасника на 

сайті www.payback.pl, в мобільному додатку PAYBACK або отриманими у вигляді роздруківки під 

час покупок. 

Прикінцеві положення  

12. Вся інформація про Акцію, що міститься в будь-якого типу промоційних або рекламних 

матеріалах, має лише допоміжний характер. Положення даного Статуту є обов’язковою 

інформацією.  

13. З даним Статутом можна ознайомитися за адресою: www.kaufland.pl/payback , за запитом він 

також може бути надісланий на вказану електронну адресу у форматі PDF.  

14. На обробку персональних даних Учасників Акції поширюються Правила захисту персональних 

даних Програми PAYBACK, доступні за посиланням https://www.payback.pl/ochrona-danych .  

15. У разі виникнення запитань або скарг, зв'язок з Організатором можливий через Сервісний 

центр PAYBACK за допомогою: 

a) за телефоном: тел.: +48 22 339 63 00 (пн - сб: 8:00 - 19:00) *;  

б) контактна форма доступна за адресою: www.payback.pl/centrum-pomocy;  

в) поштою з позначкою „+500°P za rejestrację Karty PAYBACK w aplikacji” до Biuro Obsługi 
PAYBACK, Al. Konstytucji 3 Maja 11, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

 

* Вартість телефонного підключення відповідає діючому тарифу оператора. 
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