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ZASADY ZWROTU LUB WYMIANY  TOWARÓW ZAKUPIONYCH  W SALONACH 

EMPIK OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 02.04.2014 R. 

 

1. Towar zakupiony w salonie Empik (z wyłączeniem towarów wymienionych w pkt 7 

poniżej), może zostać zwrócony lub wymieniony na inny towar znajdujący się w 

asortymencie Empik w terminie 30 dni od daty zakupu lub w terminie 7 dni od daty 

zakupu do gier używanych,. do których zastosowanie mają zasady opisane w pkt 2 

poniżej.  

2. Gry używane podlegają zwrotowi lub wymianie w terminie 7 dni od daty zakupu 

wyłącznie w salonie Empik, w którym dokonano zakupu i tylko w przypadku, jeśli plomba 

na opakowaniu jest nienaruszona.  

 

3. Za wyjątkiem gier używanych, zwrotu lub wymiany towaru można dokonać w 

dowolnie wybranym salonie Empik na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Zwrot lub wymiana towaru polega na złożeniu przez Klienta ustnego oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy oraz złożenia podpisu na paragonie potwierdzającym przyjęcie 

towaru do zwrotu lub wymiany.  

5. Warunkiem dokonania zwrotu lub wymiany towaru na inny jest dostarczenie przez 

Klienta do salonu Empik towaru:  

 oryginalnie zapakowanego,  

 kompletnego,  

 bez śladów użytkowania, zabrudzenia, zarysowania lub śladów innych 

uszkodzeń, 

 z dowodem zakupu, którym jest paragon kasowy lub faktura VAT. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie okoliczności danej sytuacji, 

Store Manager może podjąć decyzję o odmowie zwrotu lub wymiany towaru przez 

Klienta. 

7. Wymianie nie podlegają następujące  towary:  

 towary zakupione w Empiku typu Outlet oraz w strefach Outlet, 

każdego inspiruje inaczej  / 13.05.2015 

/\ndfjsjgnk?? 



 2  
 

 
  

Siedziba Zarządu Spółki Empik, ul. Marszałkowska 116/122, 00-017 Warszawa. 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS  

KRS 0000005327, NIP 5260207427, Kapitał zakładowy 53.853.722.00 zł 

 artykuły spożywcze,  

 wyroby tytoniowe , 

 alkohol, 

 produkty Mennicy,  

 karty telefoniczne, doładowania pre-paid, 

 karty prezentowe (np. Super prezent, Karta prezentowa,  

 bilety (dopuszczalne tylko za zgodą organizatora koncertu),  

 gry z kodem do rejestracji internetowej,  

 e-czytniki, sprzęt elektroniczny, konsole do gier,  

 e-booki , promocje bundlowe (książka + e-book- zwrócić można tylko książkę), 

 produktu działu Prasa, 

8.  Rozliczenie za zwracane towary następuje przez uzupełnienie wartości nominalnej 

karty prezentowej Empik o równowartość zwracanych pieniędzy za towar. 

9. W przypadku zwrotu biletów (tylko za zgodą organizatora ) lub zwrotu wynikającego z 

uznanej reklamacji klienta, środki pieniężne zwracane są w tej samej formie płatności w 

jakiej został dokonany zakup. 

10. Wymiana towaru polega na tym, iż klient może wymienić zakupiony towar na inny 

towar dostępny w asortymencie danego salonu Empik. W przypadku, gdy wartość 

towaru wybranego w zamian za zwracany jest większa, klient dopłaca wartość różnicy. 

W przypadku, gdy wartość towaru wybranego w zamian za zwracany jest mniejsza, 

wartość różnicy klient otrzyma w formie karty prezentowej Empik.  

11. Klient może wykorzystać wartość zebraną na karcie prezentowej Empik w ciągu 

kolejnych 12 miesięcy, na zasadach obowiązujących w regulaminie karty prezentowej 

Empik dostępnej w punktach Info oraz na stronie: http://www.empik.com/karty-

prezentowe/regulamin.  

12. Zasady opisane w niniejszym dokumencie stosuje się do towarów zakupionych w 

salonach Empik od dnia 02.04.2014 r. Do towarów zakupionych w salonach Empik przed 

dniem 02.04.2014 r. stosuje się zasady obowiązujące do dnia 02.04.2014 r. 

13. Do towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego empik.com, 

empikfoto.pl lub smyk.com stosuje się zasady określone w regulaminach tych sklepów. 

14. Empik Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad zwrotu lub wymiany towaru 

z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana staje się 

skuteczna w terminie wskazanym przez Empik Sp. z o.o., nie krótszym niż 7 dni od 

momentu udostępnienia klientom sklepów Empik zasad zmienionego regulaminu. 

Zwrot lub wymiana towarów zakupionych przez klientów przed wejściem w życie zmian 

zasad będą realizowane według dotychczasowych zasad. 
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