
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Kupon powitalny programu lojalnościowego Mój Empik” 

(wchodzi w życie z dniem 19.08.2016 r,) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin Akcji Promocyjnej”), określa szczegółowe 

warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Kupon 

powitalny programu lojalnościowego Mój Empik” („Akcja Promocyjna”). 

2. Organizatorem Promocji jest Empik S.A. (dawniej: Empik Sp. z o.o.)  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, kapitał zakładowy 59 854 678,00 PLN opłacony 

w całości, NIP: 526-020-74-27 („Organizator” lub „Empik”) 

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1. Regulaminie – dotyczy to Regulaminu akcji promocyjnych 

przeprowadzanych w salonach Empik  

2. Promocji – dotyczy to listy promocji wskazanej w pkt 2.2 Regulaminu 

3. Kliencie – dotyczy to osoby fizycznej dokonującej zakupów w salonie 

Empik, wskazanej w pkt 2.1 Regulaminu, która jest uczestnikiem 

Programu Lojalnościowego  Organizatora 

4. Akcji Promocyjnej – dotyczy to wyłącznie niniejszej promocji 

kuponowej „Mój Empik” 

5. Regulaminie Akcji Promocyjnej – dotyczy to wyłącznie niniejszego 

regulaminu promocji kuponowej „Mój Empik” 

6. Kuponie Rabatowym – kuponie wystawionym wg wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu Akcji 

Promocyjnej, w dniu pierwszych zakupów z użyciem karty Programu 

Lojalnościowego,  

7. Programie Lojalnościowym – programie lojalnościowym Organizatora 

mój empik, działający na zasadach określonych w Regulaminie 

Programu Lojalnościowego Mój Empik 

8. Salonie Empik – detalicznym punkcie sprzedaży prowadzonym przez 

Organizatora lub przez osoby związane z Organizatorem umowami o 

współpracy. 

4. Akcja Promocyjna rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu 

Akcji Promocyjnej i trwa do końca trwania Programu Lojalnościowego Mój Empik. 

Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Akcji Promocyjnej. 

Informacja o zawieszeniu Akcji będzie podana na stronie 

www.empik.com/regulaminy-empiku . Zamknięcie lub zawieszenie Akcji 

Promocyjnej nie będzie miało wpływu na prawa nabyte Uczestników. 

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

dokonanych w Salonach Empik. Promocja nie dotyczy produktów objętych ofertą 

http://www.empik.com/regulaminy-empiku


Empik Outlet i zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego empik.com oraz 

Punktu Info.  

6. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być Klient posiadający kartę Programu 

Lojalnościowego Mój Empik oraz wydany do niej  Kupon Rabatowy 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 

Warunkiem udziału Klienta w Akcji Promocyjnej jest uczestnictwo w Programie 

Lojalnościowym Organizatora, na zasadach określonych w regulaminie Programu 

Lojalnościowego Mój Empik, opublikowanego na stronie www.empik.com/regulaminy-

empiku  oraz okazanie w trakcie kolejnych zakupów w Salonie Empik karty uczestnika 

Programu Lojalnościowego celem zeskanowania jej przez kasjera. 

III. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Ogólne zasady udziału w Promocjach Organizatora określa Regulamin. 

2. W trakcie obowiązywania Akcji Promocyjnej  Klient, który posiadając Kartę 

Programu Lojalnościowego, okaże ją w kasie Salonu Empik i dokona zakupów 

na jakąkolwiek kwotę, otrzyma Kupon Rabatowy, uprawniający do otrzymania 

rabatu na następne zakupy w Salonach Empik w wysokości 10 złotych. Kupon 

Rabatowy wydawany jest tylko raz, przy dokonywaniu pierwszego zakupu z 

użyciem karty Programu Lojalnościowego.   

3. W trakcie obowiązywania Akcji Promocyjnej  Klient, który posiada Kupon 

Rabatowy oraz dokona jednorazowego zakupu za min. 50 zł brutto w 

dowolnym Salonie Empik, uprawniony będzie do otrzymania 10 zł 

jednorazowego rabatu, doliczanego do jednego paragonu fiskalnego, po 

okazaniu w kasie Salonu Empik Karty Programu Lojalnościowego. 

4. Za datę otrzymania Kuponu Rabatowego przyjmuje się datę jego wydruku 

znajdującą się na Kuponie. 

5. Niniejsza Akcja Promocyjna nie obejmuje zakupów gier i akcesoriów 

multimedialnych, kart prezentowych, kart doładowujących (pre-paid), biletów, 

jak również produktów z grupy: napoje, słodycze, przekąski,  baterie oraz super 

prezent. 

6. Kupon Rabatowy ma charakter jednorazowy i jest ważny przez 30 dni od daty 

jego wydruku (podanej, w lewym górnym rogu).  

7. Wzór akceptowanego  Kuponu Rabatowego stanowi, załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu („Załącznik nr1”). 

8. Warunkiem skorzystania z niniejszej Akcji Promocyjnej  jest przekazanie 

Kuponu Rabatowego kasjerowi, przed dokonaniem zakupów oraz okazanie 

Karty Programu Lojalnościowego Mój Empik. 

9. Kupon Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę. 

IV. 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 „Reklamacja –„Kupon powitalny programu 

http://www.empik.com/regulaminy-empiku
http://www.empik.com/regulaminy-empiku


lojalnościowego Mój Empik”(„Promocja”), na zasadach opisanych w pkt 4 

Regulaminu 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej 

www.empik.com/regulaminy-empiku oraz w Salonach Empik. 

 

Załącznik nr 1 – Kupon Rabatowy (wzór) 
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