
 

 
 

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „EMPIK PREMIUM WEEK Z HELIOSEM”  
OBOWIĄZUJĄCEJ  

W DNIACH 09.09.2022 DO 22.09.2022 R.  
W KINACH SIECI HELIOS 

 
 
1. Kina – kina należące do sieci kin Helios, szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej 

www.helios.pl/naszekina 

2. Usługa Empik Premium– usługa świadczona odpłatnie przez Empik pozwalająca na uzyskanie przez 

klientów korzyści oferowanych przez Empik jak i partnerów zewnętrznych; 

3. Rabat – przysługująca Klientom Empik Premium 20% zniżka na Zestaw Średni (popcorn słony lub 

karmelowy 2,4l + Napój Pepsi 0,7l) 

4. Klient - osoba fizyczna, która dokonała zakupu usługi Empik Premium. 

5. Empik Premium Week z Heliosem- oferta promocyjna skierowana do Klientów Empik Premium odbywająca 

się w dniach od 09.09.2022 do 22.09.2022 r. w kinach sieci Helios. 

6. Premium Week – event handlowy z specjalnymi ofertami skierowanymi do Klientów Empik Premium 

organizowany przez Empik S.A. w dniach 12.09.2022 do 18.09.2022. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem oferty promocyjnej, w ramach której Uczestnikom Empik Premium przysługuje Rabat, jest 

Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000005092, posiadającą nr NIP: 725-14-82-632, Regon: 471544933. 

2. Oferta jest skierowana do Klientów posiadających odpłatną Usługę Empik Premium. 

3. Oferta obowiązuje w dniach od 09.09.2022 do 22.09.2022 r. w kinach sieci Helios.  

§ 2 Zasady Korzystania  

3. Oferta polega na przygotowaniu na Premium Week specjalnej oferty rabatowej dla Klientów Empik Premium w 

postaci 20% zniżki na Zestaw Średni (popcorn słony lub karmelowy 2,4l +  Napój Pepsi 0,7l). 

4. Z oferty można skorzystać za okazaniem w barze kina 13-cyfrowego kodu uprawniającego do zniżki.  
Kod zniżkowy Klient otrzyma w dedykowanej komunikacji e-mail wysłanej na adres e-mali użyty przy rejestracji 

do programu Empik Premium.  

5. Oferta jest jednorazowa, co oznacza, że każdy Klient Empik Premium, może wykorzystać otrzymany 

indywidualny kod tylko raz. . Klient nie powinien udostępniać kodu osobom trzecim.  

6. Pracownik kina ma prawo poprosić Klienta podczas realizacji kodu o dodatkową weryfikację poprzez okazanie 

kodu Klienta Premium dostępnego w aplikacji Empik. 



 

 
 

7. Dedykowana wiadomość e-mail z kodem zostanie wysłana do obecnych Klientów Empik Premium w ciągu 

dwóch pierwszych dni „Empik Premium Week z Heliosem”, na adres użyty przy rejestracji do programu Empik 

Premium. Do Klientów, którzy aktywują usługę w okresie „Premium Week” pomiędzy 12-18.09. 2022 r. kod 

zniżkowy zostanie przesłany mailem najpóźniej do 20.09.2022. Jednorazowe kody uprawniające do zakupu 

Zestawów Średnich w kinach sieci Helios Klienci mogą wykorzystać do 22.09.2022 roku, do końca dnia.  

4. Informacje dotyczące Usługi Empik Premium zawarte są w Regulaminie Usługi dostępnym na stronie 

internetowej www.empik.com/premium. 

5. Uprawnienia wynikające z niniejszej oferty nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w kinie, które nie 

zostały opisane w powyższym Regulaminie, w tym z akcjami które zostaną w przyszłości  wprowadzone, chyba 

że co innego będzie wynikać z ich regulaminu. 

 

§ 3 Postępowanie reklamacyjne  

2. Reklamacje dotyczące oferty promocyjnej w kinach Helios należy zgłaszać niezwłocznie bezpośrednio do 

Empik S.A. zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie usługi Empik Premium dostępnym na 

www.empik.com/premium. W przypadku, gdyby mail z przyczyn niezależnych od Empik nie dotarł do Klienta, 

powinien kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Empik S.A. pod numerem 22 462 72 50.  

 

http://www.empik.com/premium

