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Regulamin promocji „ Promocja świąteczna  w Papiernik by Empik" 

(„Regulamin Promocji”) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. 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. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupów dokonanych w Salonie 

Papiernik by Empik.  

4. Wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). 

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna będąca uczestnikiem programu Mój Empik, 

która dokona zakupów w okresie promocji  

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

promocyjne produkty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (tj. na fakturę VAT).  

W przypadku żądania wystawienia faktury VAT, Klient traci uprawnienie do udziału w promocji). 

III. MECHANIZM PROMOCJI  

1. W trakcie obowiązywania Promocji Klient programu Mój Empik, który kupi w Salonie Papiernik by 

Empik produkty  za kwotę co najmniej 100 zł (słownie: sto złotych) będzie uprawniony zakupić wybraną 

grę Granna objętą promocją za 1 grosz (słownie: jeden grosz), przy każdym kolejnym zakupie na kwotę 

co najmniej 100 zł Klient uprawniony będzie do zakupu kolejnej gry Granna za 1 grosz.  

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI ORAZ ZASIĘG 

1. Promocja obowiązuje we wszystkich salonach Papiernik by Empik w terminie od 13.11 do 26.12 lub 

do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją.  

IV. WYŁĄCZENIA 

1. Poniższe produkty są wykluczone z udziału w Promocji: 

• karty prezentowe 

• bilety 

• torby foliowe 

• baterie 

• pre-paid (doładowania telefoniczne, startery GSM, dodatki i doładowania do gier, abonamenty, 

doładowania portfela) 

V. ZASADY ZWROTU TOWARU ZAKUPIONEGO W PROMOCJI 

1. Zwrot towaru zakupionego w ramach Promocji oznacza rezygnację Klienta z udziału w tej Promocji. 
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2. Podstawą dokonania zwrotu towaru jest oryginał dowodu zakupu, czyli oryginał paragonu 

kasowego. 

3. Klient ma prawo do zwrotu lub wymiany pełnowartościowych, nieuszkodzonych i nieużywanych 

produktów zakupionych w ramach Promocji w terminie 30 dni od daty zakupu pod warunkiem zwrotu 

lub wymiany wszystkich produktów zakupionych w Promocji. Zwrot produktów z salonu Papiernik 

może być dokonany w dowolnym salonie Papiernik.  

4. Rozliczenie za zwracane lub wymieniane produkty następuje poprzez doładowanie karty 

prezentowej Empik o wartość zwracanego towaru, zgodnie z zasadami zwrotu lub wymiany towarów, 

zamieszczonymi na stronie www.empik.com/regulaminy-empiku. 

VI. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać na piśmie w Salonie Papiernik lub przesyłać do 

Organizatora na adres: Papiernik by Empik, Empik S.A., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa 

z dopiskiem „Reklamacje – „Promocja świąteczna w Papiernik by Empik””. 

2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu produktów objętych 

Promocją. 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. 

VI . POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Akcji Promocyjnych w salonach Papiernik jest dostępny w Salonie Papiernik oraz na 

stronie internetowej www.empik.com/regulaminy- empiku. 

2. Organizator może dokonać zmian Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany 

warunków handlowych w zakresie Promocji objętych niniejszym Regulaminem lub istotnych zmian 

organizacyjnych. Wszelkie zmiany będą ogłaszane przez Organizatora na co najmniej 14 dni przed datą 

ich wprowadzenia. Zmiany Regulaminu nie będą mieć wpływu na prawa nabyte Uczestników. 

3. Organizator informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów 

konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że 

obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym 

Organizator nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot 

pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu. 

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 13 listopada 2019 r.  

 

 


