
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
„Kupon - 20 zł rabatu przy zakupach z kartą Mój Empik”  

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

nazwą „Kupon - 20 zł rabatu przy zakupach z kartą Mój Empik” („Promocja”). 
2. Do Promocji ma zastosowanie regulamin programu lojalnościowego „Mój Empik” zamieszczony na stronie 

https://media.empik.com/content/cwk/regulaminy/300817%20-%20Empik%20-
%20Regulamin%20programu_final_30.08.2017.pdf. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a 
niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie programu lojalnościowego 
„Mój Empik” zamieszczonym na stronie https://media.empik.com/content/cwk/regulaminy/300817%20-
%20Empik%20-%20Regulamin%20programu_final_30.08.2017.pdf. 

3. Promocja dotyczy zakupów dokonywanych w Salonach Empik oraz poprzez Portal empik.com na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Promocja jest skierowana do Uczestników Programu, którzy w terminie obowiązywania Promocji dokonają w 
Salonach Empik lub poprzez Portal empik.com zakupu dowolnego Produktu Promocyjnego. W takim przypadku 
Uczestnik Promocji otrzyma: 
4.1. dokonując zakupu Produktu Promocyjnego w Salonie Empik: 

a. Kupon o wartości 20 zł do wykorzystania na kolejne zakupy w Salonie Empik w przypadku dokonania 
zakupu na kwotę powyżej 60 zł; oraz  

b. Kupon o wartości 20 zł do wykorzystania na kolejne zakupy na Portalu empik.com w przypadku zakupu 
produktów sprzedawanych przez Empik na kwotę  powyżej 100 zł.  

4.2 dokonując zakupu Produktu Promocyjnego poprzez Portal empik.com - Kupon o wartości 20 zł do 
wykorzystania na kolejne zakupy na Portalu empik.com w przypadku zakupu produktów sprzedawanych 
przez Empik na kwotę  powyżej 100 zł. 

5. W przypadku dokonywania zakupu Produktu Promocyjnego w Salonie Empik w/w Kupony zostaną wydane w 
postaci fizycznej przez pracowników Salonów oraz przypisane do Konta Uczestnika w Portalu empik.com w 
ciągu 48h od momentu dokonania zakupów w Salonie Empik. 

6. W przypadku dokonywania zakupu Produktu Promocyjnego poprzez Portal empik.com ww Kupon zostanie 
przypisany do Konta Uczestnika w Portalu empik.com w ciągu 48h od momentu dostarczenia zamówienia lub 
odbioru zamówienia w punkcie odbioru. 

7. Kupony do wykorzystania na Portalu empik.com automatycznie obniżą wartość koszyka o ile kwota zakupu 
produktów sprzedawanych przez Empik będzie wynosiła powyżej 100 zł. W przypadku gdy promocja nie naliczy 
się automatycznie, należy użyć  kodu o treści: WYPRZEDAŻ. 

8. Produktem Promocyjnym  są produkty sprzedawane w ramach wyprzedaży w Salonach Empik lub poprzez 
Portal empik.com.  

9. Kupony nie mogą zostać wykorzystane na: 
a. karty prezentowe, e-karty prezentowe, 
b. bilety, 
c. gry multimedialne, 
d. akcesoria multimedialne, 
e. pre-paid (doładowania telefoniczne, startery GSM, dodatki i doładowania do gier, abonamenty, 

doładowania portfela), 
f. karty prezentowe „Super Prezent”, 
g. artykuły tytoniowe, 
h. artykuły spożywcze, 
i. baterie, 
j. gramofony. 

Dodatkowo w przypadku Portalu empik.com wyłączone są produkty z działów: Małe AGD, Elektronika, Gry i 
Programy, Podręczniki szkolne, produkty nie sprzedawane przez Empik oraz produkty z wyprzedaży. 

10. Promocja trwa w dniach od 27.12.2017 r. od godz. 09.00 do 30.01.2017 r. do godz. 23:59 (włącznie) lub do 
wyczerpania Kuponów.  

11. Regulamin Promocji jest dostępny w Salonach Empik (w punktach informacyjnych) oraz na Portalu empik.com. 
12. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji maksymalnie 3 razy w Salonie Empik oraz maksymalnie 3 razy 

na Portalu empik.com. 


