Zasady promocji – 4 dodatkowych korzyści z kartą debetową do eKonta z
PAYBACK („Promocja”)
§ 1. Promocja skierowana jest do Uczestników Programu PAYBACK.
§ 2. Promocja obejmuje kody rabatowe do następujących Partnerów Programu:
1. BP
2. Wittchen
3. Groupon
oraz:
4. Sklep z Nagrodami PAYBACK.
§ 3. Szczegóły dotyczące kodów rabatowych i warunki otrzymania poszczególnych z
nich poniżej:
1. Rabat – BP
Sześć zniżek w wysokości 15 gr na każdym litrze paliwa (każde tankowanie do 60
l) na stacjach BP na terenie Polski; przez 3 kolejne miesiące do 2 zakupów paliwa
miesięcznie.
Warunkiem skorzystania z rabatu jest (i) otwarcie nowego eKonta z
funkcjonalnością PAYBACK w mBanku (ii) aktywacja karty debetowej wydanej do
konta i dokonanie z jej użyciem minimum jednej bezgotówkowej transakcji
zakupu.
W przypadku spełnienia przez Uczestnika PAYBACK w/w warunków, przez 3
kolejne miesiące do 5. dnia każdego kolejnego miesiąca Uczestnik będzie
otrzymywać, na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym do
Programu PAYBACK, dwa kupony rabatowe uprawniające go do w/w rabatu
(łącznie 6 kuponów).
Warunkiem skorzystania z rabatu opisanego powyżej jest: (i) okazanie
sprzedawcy na stacji BP kodu rabatowego (w formie elektronicznej lub
drukowanej) oraz karty PAYBACK przypisanej do eKonta mBanku oraz (ii)
dokonanie płatności za paliwo z użyciem karty debetowej dołączonej do tego
konta. Każdy z kuponów może być wykorzystany (tylko raz) w ciągu 30 dni od
dnia jego otrzymania, na dowolnie wybranej przez Uczestnika PAYBACK stacji
BP na terenie Polski.
2. Rabat – Wittchen
20% (dwadzieścia procent) rabatu (od łącznej kwoty zamówienia) do
wykorzystania na zamówienie złożone za pomocą platformy zakupów Witchen
(www.witchen.com), rabat nie łączy się z innymi promocjami; do wykorzystania do
31.12.2017 r.
3. Rabat – Groupon
10% (dziesięć procent) jednak nie więcej niż 50 zł rabatu (od łącznej kwoty
zamówienia) do wykorzystania na zamówienie z kategorii ,,Twoje miasto’’ złożone
za pomocą platformy zakupów Groupon (www.groupon.pl); do wykorzystania do
31.12.2017 r.
4. Rabat - Sklep z Nagrodami PAYBACK.
15% (piętnaście procent) rabatu (od łącznej kwoty zamówienia) na zakupy w
Sklepie z Nagrodami. Rabat przysługuje wyłącznie w odniesieniu do towarów
dostępnych pod adresem sklep.payback.pl, z wyłączaniem znaków
legitymacyjnych uprawniających do obniżenia ceny lub pokrycia części ceny (tzw.
kuponów lub bonów rabatowych), oraz z wyłączaniem nagród oferowanych przez
Partnerów PAYBACK (BP, Orange, Multikino, Fly, Euroflorist) oraz mil w

programie Miles & More i darowizn na Program Pajacyk. Szczegóły oferty w:
Warunki korzystania z rabatu w Sklepie z Nagrodami PAYBACK
https://cms.payback.pl/api/files/mbank/rew-shop-15.pdf
Do otrzymania niniejszego rabatu 15% (piętnaście procent) uprawnieni są: (i)
Uczestnicy (pierwsze 10 000 (dziesięć tysięcy) osób, według wskazania mBank
S.A.), którzy zawrą z mBank S.A. umowę o prowadzenie rachunku na podstawie
Regulaminu Programu dla kart debetowych wydawanych przez mBank S.A.
umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK (dostępnego pod adresem
https://www.mbank.pl/pdf/promocje/konta/regulamin-programu-payback-wmbanku.pdf)
w wyniku przyjęcia oferty mBank S.A. kierowanej do klientów mBank
S.A. oraz (ii) Uczestnicy (pierwsze 10 000 (dziesięć tysięcy) osób, według
wskazania mBank S.A.) którzy zawrą z mBank S.A. umowę o prowadzenie
rachunku na podstawie Regulaminu Programu dla kart debetowych wydawanych
przez mBank S.A. umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK, po złożeniu
wniosku o zawarcie umowy poprzez link zawarty na stronie mbank.payback.pl
Warunkiem skorzystania z rabatów opisanych w pkt (2)-(4) powyżej jest: (i) otwarcie
nowego eKonta z funkcjonalnością PAYBACK w mBanku.
W przypadku spełnienia przez Uczestnika PAYBACK w/w warunków, w przypadku
rabatów opisanych w pkt (2)-(4) informacje o zasadach ich funkcjonowania otrzyma on w
osobnym e-mailu wysłanym przez Organizatora. Rabaty będą dostępne od dnia
otrzymania powyższej korespondencji.
§ 4. Niniejsza Promocja obowiązuje od 23.10.2017 r. do 30.11.2017
Organizatorem Promocji jest Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

