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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
 

„Książki z kategorii Nauki języków obcych z kartą mój empik 20% taniej” 
 
 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 
 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin Akcji Promocyjnej”), określa warunki i zasady na 

jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą: „Książki z kategorii Nauki języków 

obcych z kartą mój empik 20% taniej” („Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest Empik Spółka Akcyjna 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 0000636785, NIP: 526-020-74-

27, kapitał zakładowy 59.854.678,00 PLN („Organizator”).  

3. Promocja ma na celu zwiększenie sprzedaży i obowiązuje od dnia 14.09.2016 r. do 

dnia 27.09.2016 r. lub do wyczerpania zapasów. 

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

dokonanych  w  Salonach  Empik.  Promocja  nie  dotyczy  produktów  objętych 

ofertą Empik Outlet oraz zakupów realizowanych za pośrednictwem sklepu 

internetowego www.empik.com oraz Punktu Info. 

5. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w 

Salonie Empik („Klient”). Promocja nie dotyczy osób fizycznych, nabywających 

promocyjne produkty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dla celów 

niniejszego Regulaminu, za osoby fizyczne nabywające promocyjne produkty w 

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą uważa się klientów indywidualnych 

dokonujących zakupu więcej niż 10 szt. tych samych produktów promocyjnych na 

jednym paragonie lub fakturze VAT. 

 
 

 

II.    ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 
 
 

1. Promocja dotyczy tylko książek z kategorii Nauki języków obcych. Pozostałe   kategorie 

książek nie są objęte niniejszą promocją.  

2. W trakcie obowiązywania Promocji Klient, który posiadając Kartę Programu 

Lojalnościowego, okaże ją w kasie Salonu Empik i dokona zakupu produktu objętego 

promocją otrzyma rabat -20%, naliczany od ceny regularnej tego produktu. 

3. Promocji   objętej   niniejszym   Regulaminem   nie   można   łączyć   z   innymi 

promocjami. 

http://www.empik.com/
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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 „Książki z kategorii Nauki języków obcych z kartą mój 

empik 20% taniej”.  

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 adres e-mail lub w formie listu 

zwykłego wysłanego na adres wskazany przez Uczestnika. 
 
 

IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

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

internetowej empik.com/regulaminy-empiku. 

 


