
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Abonament Empik Go przy zakupie podręczników za 100 zł” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

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

promocyjna pod nazwą „Abonament Empik Go przy zakupie podręczników za 100 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 Salonach 

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

 

b) Produktach – dotyczy to podręczników szkolnych. 

 

c) Salonach Empik – dotyczy to wszystkich (lub każdego) detalicznych punktów 

sprzedaży prowadzonych przez Organizatora lub osoby związane z Organizatorem na 

podstawie umów o współpracy. 

 

4. Okres Promocji: Zakupu Produktów w promocji można dokonać w dniach 31.07.-

22.09.2019 r. (włącznie) lub do momentu wyczerpania zapasów, jeżeli ten nastąpi wcześniej. 

Okres wykorzystania abonamentu na Audiobooki trwa maksymalnie do dnia 10.12.2019 r. 

 

5. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupów dokonanych 
w Salonach Empik. Regulamin nie obejmuje zakupów dokonywanych przez stronę 
www.empik.com. 
 

6. Uczestnikiem Promocji jest Klient. 

 

7.  Promocja nie dotyczy osób fizycznych, nabywających promocyjne produkty w związku 
z prowadzoną działalnością gospodarczą (tj. na fakturę. W przypadku żądania wystawienia 
faktury, Klient traci uprawnienie do udziału w Promocji).   
 

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

 



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

minimum 100 zł brutto w Salonach Empik, uprawniony będzie do otrzymania przy tej samej 

transakcji kodu Empik Go za 1 grosz. Kod uprawnia do 60-dniowego dostępu do abonamentu 

na Audiobooki bez limitu w Empik Go liczonego od dnia aktywacji kodu na stronie 

www.empik.com/gofree. 

 

2. W ramach Promocji Uczestnik, który spełni warunki określone w pkt II.1 Regulaminu, 

otrzyma od Organizatora Kod (Kod) na darmowy, sześćdziesięciodniowy abonament 

„Audiobooki bez limitu” do wykorzystania w aplikacji Empik Go. 

 

3. Indywidualny kod promocyjny Empik Go na 60 dni darmowego korzystania z aplikacji (zwany 

„Kodem zasilenia”) Klient otrzymuje wydrukowany na drugiej części paragonu fiskalnego. 

 

4. W okresie darmowego, 60-dniowego abonamentu w aplikacji Empik Go nie zostaną 

naliczone żadne opłaty. Klient ma prawo anulować subskrypcje abonamentu w dowolnym 

momencie.  

 

5. Kod ważny jest do 10.12.2019. 

 

6. Przed upływem okresu darmowego Klient otrzyma na adres e-mail podany przy rejestracji 

informację o zbliżającym się końcu okresu darmowego i informację, w jaki sposób 

zrezygnować z Abonamentu Empik Go. Jeśli Klient nie zrezygnuje z Abonamentu Empik Go 

do końca darmowego, 60-dniowego okresu, w dniu następującym po ostatnim dniu okresu 

darmowego rozpocznie się Abonament wybrany przez Klienta, z obowiązkiem zapłaty, co 

oznacza, że z karty płatniczej przypisanej do konta Klienta zostanie pobrana miesięczna cena 

za wybrany Abonament Empik Go.  

 

7. Uczestnik może uzyskać Kod jednorazowo  przy zawarciu każdej umowy, o której mowa w 

pkt II Regulaminu, w trakcie trwania Promocji. 

 

8. Uczestnik może aktywować tylko jeden Kod otrzymany w trakcie trwania promocji. 

 

9. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami w Salonach 

Empik.  

 

10. Klient ma prawo do zwrotu pełnowartościowych towarów zakupionych w ramach niniejszej 

Promocji w terminie 30 dni  od  daty  zakupu.  Rozliczenie za zwracane towary następuje 

przez uzupełnienie karty prezentowej Empik o wartość należności, którą Klient zapłacił za 

zwracany towar. 

 

III. REKLAMACJE 

http://www.empik.com/gofree
http://www.empik.com/gofree


 

1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać w salonie Empik w punkcie Info lub przesyłać 
do Organizatora na adres: EMPIK S.A., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa 
z dopiskiem „Reklamacja – Abonament Empik Go przy zakupie podręczników za 100 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. Administratorem danych powierzonych w celu rozpatrzenia reklamacji jest Organizator.  
Administrator przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu obsługi reklamacji, 
w zakresie niezbędnym do jej obsługi i w czasie wymaganym do realizacji uprawnień Klienta. 
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie przez Klienta zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. 

4. 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. 

5. Przetwarzanie danych osobowych podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”). 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Promocji jest dostępny w salonach Empik oraz na stronie internetowej 

empik.com/regulaminy-empiku. 

 

 


