Szczegółowe zasady korzystania z Abonamentu Go Mikro
1. W ramach Abonamentu Go Mikro („Abonament Go Mikro”) Klient może pobrać do biblioteki
aplikacji Empik Go dostępnej na koncie Klienta („Biblioteka”) nie więcej niż jeden nowy
Produkt w jednym okresie rozliczeniowym („Limit”).
2. Produkty objęte Limitem to: audiobooki, e-booki oraz seriale audio, przy czym pobranie
jednego, dowolnego odcinka danego serialu audio powoduje pomniejszenie Limitu o jeden
Produkt, ale jednocześnie odblokowuje możliwość pobrania pozostałych odcinków danego
serialu audio (te pozostałe odcinki nie pomniejszają Limitu).
3. Produkty nieobjęte Limitem to: podcasty oraz pozycje typu ASMR, co oznacza, że Klient może
pobrać do Biblioteki dowolną liczbę podcastów i pozycji typu ASMR.
4. W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym Klient pobierze do Biblioteki mniej
Produktów niż uprawnia do tego Limit, niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym
pobrania mogą być wykorzystane przez Klienta w kolejnych sześciu okresach
rozliczeniowych.
5. W Abonamencie Go Mikro nie obowiązuje okres próbny.
6. Jeśli Klient ma wykupiony Abonament Empik Go Mini, nie jest możliwe wykupienie przez
niego Abonamentu Empik Go Mikro.
7. Jeśli Klient ma wykupiony jednocześnie inny Abonament Empik Go i w ramach takiego
innego Abonamentu Empik Go Klient pobrał do Biblioteki dany Produkt, Produkt taki nie
pomniejsza Limitu. Produkt ten będzie dostępny dla Klienta tak długo, jak długo Klient będzie
miał aktywny ten inny Abonament Empik Go.
8. W przypadku braku możliwości pobrania, z przyczyn leżących po stronie Klienta, kwoty
odpowiadającej cenie Abonamentu Go Mikro z karty płatniczej Klienta, Klient nie będzie mógł
pobierać Produktów do Biblioteki do dnia uregulowania płatności, co nie pozbawia Empik
praw do wyłączenia Abonamentu Go Mikro na zasadach wynikających z załącznika nr 8 do
Regulaminu Sklepu Internetowego empik.com – „Zasady sprzedaży i korzystania z
Abonamentu Empik Go” („Regulamin Empik Go”). W przypadku skutecznego pobrania
płatności w sytuacji wskazanej w pierwszym zdaniu niniejszego punktu, Limit odnawia się ze
skutkiem na pierwszy dzień aktualnego okresu rozliczeniowego.
9. W pozostałym zakresie stosuje się zasady wynikające z Regulaminu Empik Go.

