Zasady Promocji „TURBO ŚRODA z RTV EURO AGD w PAYBACK - 5x więcej
punktów za zakupy na euro.com.pl”
1. Informacje ogólne:
1.1. Promocja „TURBO ŚRODA z RTV EURO AGD w PAYBACK - 5x więcej punktów za zakupy na
euro.com.pl” („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:
1.2. Promocja odbywa się przy współpracy z EURO-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa – Partnerem Programu PAYBACK („RTV EURO AGD”).
1.3. Promocja obowiązuje od 20.01.2021 od godziny 00:01 do 20.01.2021 do godziny 23:59.
(„Okres trwania Promocji”)
1.4. Promocja organizowana jest na platformie Programu PAYBACK (serwis internetowy
www.payback.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej PAYBACK – nagrody i kupony).
1.5. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby posiadające zarejestrowaną i aktywną
Kartę PAYBACK, którzy są konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) i mieszkają na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej („Uczestnik”).
2. Jak skorzystać z Promocji ?
2.1. Warunkiem skorzystania z Promocji przez serwis internetowy www.payback.pl za zakupy na
www.euro.com.pl jest spełnienie w Okresie trwania Promocji kolejno poniższych czynności:
a. wejście
na
stronę:
https://www.payback.pl/mojekupony?occfp=d118512_pl&excid=18_21063_000;
b. zalogowanie się na PAYBACK.pl, podając numer PAYBACK, datę urodzenia i kod
pocztowy, aby uzyskać dostęp do kuponu „5x więcej punktów za zakupy na
euro.com.pl”;
c. po wyświetleniu się kuponu, kliknięcie w przycisk „Aktywuj kupon”, a następnie
kliknięcie w przycisk „Do sklepu” przekierowujący do sklepu internetowego
euro.com.pl;
d. dokonanie zakupu dowolnego towaru w sklepie internetowym www.euro.com.pl za
minimum 3 zł brutto, z zastrzeżeniem pkt. 2.5. poniżej.
2.2. Warunkiem skorzystania z Promocji przez aplikację mobilną PAYBACK – nagrody i kupony za
zakupy na www.euro.com.pl jest spełnienie w Okresie trwania Promocji kolejno poniższych
czynności:
a. wejście na urządzeniu mobilnym w aplikację PAYBACK – nagrody i kupony;
b. zalogowanie się w aplikacji PAYBACK, podając numer PAYBACK, datę urodzenia i kod
pocztowy;
c. przejście do sekcji „Kupony” i wyszukanie kuponu „5x więcej punktów za zakupy na
euro.com.pl”;
d. kliknięcie w przycisk „Aktywuj kupon”, a następnie kliknięcie w przycisk „Do sklepu”
przekierowujący do sklepu internetowego euro.com.pl;
e. dokonanie zakupu dowolnego towaru w sklepie internetowym www.euro.com.pl za
minimum 3 zł brutto, z zastrzeżeniem pkt. 2.5. poniżej.

2.3. W przypadku spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w pkt. 2.1. albo pkt. 2.2.
powyżej, Uczestnik otrzyma w ramach Promocji 5 punktów PAYBACK za każde wydane 3 zł
brutto w sklepie internetowym www.euro.com.pl. Standardowy przelicznik punktów
PAYBACK to 1 punkt PAYBACK za każde wydane 3 zł brutto w sklepie internetowym
www.euro.com.pl. Promocyjne punkty zostaną naliczone na numer Karty PAYBACK, którą
Uczestnik dokonał transakcji.
2.4. Promocyjne punkty PAYBACK z pkt. 2.3. będą przyznane Uczestnikowi w ciągu 5 dni od
momentu zakończenia Promocji. Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania i
wykorzystania punktów PAYBACK określają Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK
opisane szczegółowo na stronie: www.payback.pl/regulamin.
2.5. Punkty PAYBACK nie są przyznawane za rezerwację towarów w sklepie internetowym
www.euro.com.pl, z odbiorem i płatnością dokonywanymi w sklepie stacjonarnym RTV EURO
AGD.
3. Postanowienia końcowe
4.1. Niniejszy
Regulamin
jest
dostępny
na
stronie
www.euro.com.pl//si_upload/upload_regulaminy/01_2021/Regulamin_promocji_TURBO_Ś
RODA_RTV_EURO_AGD_PAYBACK.pdf, na życzenie może również zostać wysłany na
wskazany adres e-mail w formacie PDF.
4.2. 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.
4.3. 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 „TURBO ŚRODA Z RTV EURO AGD”: Biuro Obsługi PAYBACK, ul.
Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka.
*Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z aktualnie obowiązującą taryfą operatora.

