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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„FIFA 15 Xbox360/Xbox One/PS3/PS4/PC najlepsza oferta na rynku.  

Jeśli znajdziesz taniej, zwrócimy Ci różnicę” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa 

się akcja promocyjna pod nazwą „FIFA 15 Xbox360/Xbox One/PS3/PS4/PC – 

najlepsza oferta na rynku. Jeśli znajdziesz taniej, zwrócimy Ci różnicę” 

(„Promocja”). 

 

2. „Inna Placówka” oznacza w niniejszym Regulaminie stacjonarny sklep sieci 

detalicznej innej niż sieć Salonów Empik, w którym prowadzona jest 

jakakolwiek działalność handlowa, zlokalizowany na terenie tego samego 

miasta co Salon Empik, w którym Klient korzysta z niniejszej Promocji. W 

Promocji nie biorą udziału produkty zakupione za pośrednictwem sklepów 

internetowych.  

 

3. Organizatorem Promocji jest Empik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 116/122, 00-017 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000005327, kapitał zakładowy 53 852 760,00 złotych, 

NIP: 526-020-74-27 („Organizator”). 

 

4. Niniejsza promocja obowiązuje od 23.09.2014r do 07.10.2014r. lub do 

wyczerpania zapasów.  

 

5. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupów 

dokonanych w Salonach Empik. Promocja nie dotyczy zakupów 

realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.empik.com oraz 

punktu info. 

 

6. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów 

w Salonach Empik („Klient”). 

 

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

 

1. Promocją objęta jest gra FIFA Xbox360/Xbox One/PS3/PS4/PC 

2. W trakcie trwania Promocji Klient, który przed dokonaniem zakupu produktu 

biorącego udział w Promocji przedstawi kasjerowi w Salonie Empik dowód na 

to, że ten sam produkt na dzień dokonywania przez Klienta zakupu w Salonie 

Empik ma niższą cenę w Innej Placówce, otrzyma rabat na grę FIFA 15 

http://www.empik.com/
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Xbox360/Xbox One/PS3/PS4/PC równy różnicy pomiędzy ceną detaliczną 

w Salonie Empik a niższą ceną detaliczną w Innej Placówce obowiązującą w 

dniu dokonania zakupu.  Rabat nie może przekroczyć 50% wartości produktu 

według ceny detalicznej w Salonie Empik. 

 

3. Klient, który po dokonaniu zakupu w Salonie Empik, w okresie trwania 

Promocji okaże kasjerowi paragon zakupu z Salonu Empik oraz przedstawi 

kasjerowi dowód na to, że ten sam produkt w Innej Placówce na dzień 

dokonywania przez Klienta zakupu w Salonie Empik ma niższą cenę w Innej 

Placówce, będzie mógł zwrócić Produkt, a następnie zakupić go w 

przedstawionej cenie z Innej Placówki. 

 

4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wykazanie przez Klienta niższej ceny 

w Innej Placówce poprzez okazanie kasjerowi czytelnych materiałów 

reklamowych (gazetka reklamowa, ulotka) lub paragonu fiskalnego 

potwierdzających,  że taki sam produkt ma niższą cenę w Innej Placówce w 

okresie trwania Promocji. Skorzystanie z Promocji jest możliwe pod 

warunkiem obowiązywania w dniu zakupu towaru w Salonie Empik niższej, od 

ceny produktu w Salonie Empik, ceny produktu w Innej Placówce.  

 

5. Organizator zastrzega możliwość odmowy udzielenia rabatu w przypadku, gdy 

dane przedstawione przez Klienta, niezbędne do udzielenia rabatu w niniejszej 

Promocji, okażą się nieprawdziwe. 

 

6. Przez cenę w Innej Placówce rozumie się regularną cenę sprzedaży detalicznej 

oraz cenę promocyjną. 

 

 

III. REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać w Salonie Empik w punkcie 

Info lub przesyłać do Organizatora na adres: ul. Marszałkowska 104/122, 00-

017 Warszawa z dopiskiem „Reklamacje FIFA 15 Xbox360/Xbox 

One/PS3/PS4/PC – najlepsza oferta na rynku. Jeśli znajdziesz taniej, 

zwrócimy Ci różnicę”. 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane 

adresowe Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez 

Organizatora. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 

(czternastu) dni od daty ich otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji 

zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Odpowiedź 

Organizatora na reklamację Uczestnik otrzyma na podany przez Uczestnika 
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adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na adres wskazany przez 

Uczestnika. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin niniejszy jest dostępny w Salonie Empik w punkcie Info oraz na 

stronie internetowej empik.com/regulaminy-empiku. 

 


