
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Audiobooki bez limitu za 19,99 zł” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja 

promocyjna pod nazwą „Audiobooki bez limitu za 19,99 zł” (Promocja). 

2. Organizatorem Promocji jest Empik Spółka Akcyjna 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 0000636785, NIP: 526-020-74-27, kapitał zakładowy 275 388 578,00 PLN 

opłacony w całości (Organizator). 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) Kliencie – dotyczy to osoby fizycznej dokonującej zakupu Produktów w sklepie internetowym 

Empik, z wyłączeniem osób określonych w pkt. I.7 Regulaminu. 

b) Abonament EmpikGO – odpłatna usługa cyfrowej subskrypcji Produktów, poprzez którą Klient 

może mieć dostęp do Produktów objętych Abonamentem EmpikGO w określonym czasie i 

korzystać z nich na warunkach określonych w niniejszym załączniku. 

4. Okres Promocji: Promocja trwa w dniach 5.11.2018 r. do 31.12.2018 r. (włącznie). 

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

EmpikGO dokonanych przez stronę www.empik.com lub w aplikacji EmpikGO.  

6. Uczestnikiem Promocji jest Klient. 

 

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

1. Klient, który w terminach wynikających z Okresu Promocji dokona zakupu Abonamentu 

EmpikGO „Audiobooki bez limitu” będzie uprawniony do uiszczania obniżonej stawki abonamentu 

miesięcznego w wysokości 19,99 zł, przez okres do dnia 31 grudnia 2019 roku. Począwszy od dnia 

1 stycznia 2020 roku, Abonament EmpikGO będzie wynosił standardową stawkę abonamentu 

miesięcznego tj. 29,99 zł miesięcznie.  

2. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami Empik. 

III. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać do Organizatora na adres: EMPIK S.A., ul. 

Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Audiobooki bez limitu za 

19,99 zł”. 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Klienta 

niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora (tj. imię, nazwisko, adres fizyczny lub 

adres email). 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od daty 

ich otrzymania. Odpowiedź Organizatora na reklamację Klient otrzyma na podany przez siebie 

adres e-mail lub w formie listu poleconego na wskazany adres fizyczny. Klient ma prawo do: 

dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania 

lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

http://www.empik.com/


4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Promocji jest Organizator. Dane 

osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży abonamentu po cenie 

promocyjnej oraz rozparzenia składanych reklamacji. Więcej informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych znajduje się w Polityce Prywatności Empik. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej empik.com/regulaminy-empiku  

https://www.empik.com/polityka-prywatnosci-empik

