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REGULAMIN PROMOCJI „Kupuj świeże owoce i odbieraj Kupony”  
(dalej: „Promocja”) 

I. Organizator:  

1. 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 („Organizator”).  

2. Promocja odbywa się przy współpracy z Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j.  („Kaufland”)  
z siedzibą we Wrocławiu (50-541) przy Al. Armii Krajowej 47, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879890 - Partnerem Programu PAYBACK.  

3. Pełna lista Partnerów Programu oraz Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK dostępne są 
pod adresem: www.payback.pl 

 
II. Warunki Promocji:   

1. Promocja obejmuje wszystkie sklepy stacjonarne sieci Kaufland w Polsce.  

2. Promocja trwa od 13.10.2022 r. od godziny 00:01 do 2.11.2022 r. do godziny 23:59. 

3. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba posiadająca zarejestrowaną kartę PAYBACK oraz 
posiadająca aplikację PAYBACK, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
marketingowych. Uczestnik Promocji jest identyfikowany za pomocą posiadanego numeru 
PAYBACK. Klienci, którzy nie mają zarejestrowanej karty, w tym nowi klienci, muszą dokonać 
rejestracji na stronie www.payback.pl lub w aplikacji PAYBACK po jej zainstalowaniu. 

4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest w okresie jej trwania, w dowolnym sklepie sieci Kaufland: 

• dokonanie jednego, dwóch, trzech lub czterech zakupów świeżych owoców o wartości min.  
6 PLNkażdy oraz 

• podanie kasjerowi Karty PAYBACK w celu jej zeskanowania lub samodzielne jej zeskanowanie.  

5. a) Po pierwszym zakupie świeżych owoców za min. 6 PLN uczestnik otrzymuje pierwszą wirtualną 
naklejkę oraz Kupon z poziomu 1 „10x więcej punktów PAYBACK za zakup warzyw za min. 3 PLN”.  

b) Po drugim zakupie świeżych owoców za min. 6 PLN uczestnik otrzymuje drugą wirtualną naklejkę 
oraz Kupon z poziomu 2 „20x więcej punktów PAYBACK za zakup warzyw za min. 3 PLN”.  

c) Po trzecim zakupie świeżych owoców za min. 6 PLN uczestnik otrzymuje trzecią wirtualną 
naklejkę oraz Kupon z poziomu 3 „+500 punktów za zakupy za min. 50 PLN”. 

d) Po czwartym zakupie świeżych owoców za min. 6 PLN uczestnik otrzymuje czwartą wirtualną 
naklejkę oraz Kupon z poziomu 3 „+2000 punktów za zakupy za min. 100 PLN”.  

Liczba transakcji objętych Promocją wynosi 1 dziennie. 

6. Kupony wskazane w ust. II pkt. 5 są jednokrotnego użycia. Uczestnik musi je aktywować i użyć 
zgodnie z warunkami opisanymi na kuponie w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich otrzymania. 
Kupony będą dostępne w aplikacji mobilnej PAYBACK. Kupony z podpunktu a) i b) oraz  c) i d) można 
wykorzystać jedynie w osobnych transakcjach zakupowych. Pierwszeństwo naliczenia ma ten 
kupon, który był aktywowany wcześniej. 

7. W czasie trwania Promocji Uczestnik może obserwować status wyzwania w aplikacji PAYBACK, 
śledząc aktualną liczbę zgromadzonych naklejek. Do 48h po każdej transakcji spełniającej Warunki 
Promocji Uczestnik otrzyma wirtualną naklejkę. Czas ten może ulec wydłużeniu do co najmniej 72h 
w przypadku awarii, których naprawa wymagać będzie znaczących prac po stronie Organizatora. 
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Uzyskanie każdej naklejki gwarantuje jednocześnie otrzymanie odpowiedniego Kuponu, o których 
mowa w ust. II pkt 5  

8. Promocji nie podlegają kaucje, zakup napojów alkoholowych (z wyłączeniem piwa) w rozumieniu 
art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub 
rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby w rozumieniu ustawy z dnia 9 
listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych, produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne, preparatów do początkowego żywienia niemowląt rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przedmiotów 
służących do karmienia niemowląt, bonów upominkowych, kart podarunkowych.  

9. Punkty PAYBACK przyznane w ramach Promocji mogą być wykorzystane na takich samych zasadach 
(wskazanych w Warunkach Uczestnictwa w Programie PAYBACK) jak podstawowe Punkty 
PAYBACK.  

 
III. Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub 
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia 
niniejszego Regulaminu.  

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.kaufland.pl/payback oraz w aplikacji PAYBACK 
w widoku postępu akcji promocyjnej, na życzenie może również zostać wysłany na wskazany adres 
e-mail w formacie PDF.  

3. W zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji znajdują zastosowanie Zasady 
ochrony danych osobowych w ramach Programu PAYBACK dostępne pod adresem 
www.payback.pl/ochrona-danych z zastrzeżeniem, że dla prawidłowego wyświetlania potrzebne 
będzie posiadanie zgody na „Pliki cookie związane z reklamami” na stronie PAYBACK.pl. W 
przypadku problemów z wyświetlaniem się modułu, ustawienia plików cookies dla portalu 
PAYBACK.pl dostępne są na www.payback.pl/ochrona-danych#cookie_policy  pod przyciskiem 
„Zarządzaj plikami cookies”.  

4. Wszelkie zintegrowane portale społecznościowe oraz sklepy z aplikacjami Apple Inc. i Google LLC 
nie są zaangażowane w organizację i realizację Promocji, ani nie współpracują w żaden inny sposób 
z PAYBACK, tzn. Loyalty Partner Polska sp. z o.o. 

5. W przypadku pytań lub reklamacji kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez Biuro Obsługi 
PAYBACK za pomocą:  

a) telefonu: pod numerem telefonu +48 22 339 63 00 (Pon. - Sob. – 8:00 – 19:00)*;  
b) formularza kontaktowego dostępnego poprzez: www.payback.pl/centrum-pomocy;  
c) listownie z dopiskiem „Kupuj świeże owoce i odbieraj Kupony” na Biuro Obsługi PAYBACK, Al. 
Konstytucji 3 Maja 11, 96-200 Rawa Mazowiecka.  

6. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji oraz wskazanie przyczyny 
reklamacji. Przyjmowane będą reklamacje dotyczące naruszeń przez Organizatora zapisów 
niniejszej Promocji. Organizator w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania reklamacji 
poinformuje Uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji.  

7. W przypadku uzyskania od Organizatora niesatysfakcjonującej odpowiedzi na reklamację, 
znajdować będą zastosowanie środki przewidziane w obowiązujących przepisach prawa cywilnego. 
Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

http://www.kaufland.pl/payback
http://www.payback.pl/ochrona-danych
http://www.payback.pl/ochrona-danych#cookie_policy
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8. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Warunki Uczestnictwa 
w Programie PAYBACK” dostępne na stronie internetowej PAYBACK 
https://www.payback.pl/regulamin)  jak i w aplikacji PAYBACK (https://www.payback.pl/site-
mobile/data-protection) oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące. 
 

*Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z aktualnie obowiązującą taryfą operatora. 

https://www.payback.pl/regulamin
https://www.payback.pl/site-mobile/data-protection
https://www.payback.pl/site-mobile/data-protection

