
Regulamin promocji „Empik Go Mikro za 10,99 złotych”  

(„Regulamin”) 

 

1. Promocja „Empik Go Mikro za 10,99 złotych” („Promocja") organizowana jest przez 

EMPIK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

0000636785, NIP 5260207427, kapitał zakładowy: 93 028 362,00 zł, opłacony w całości 

(„Organizator”). 

2. Promocja trwa od dnia 05.08.2022 r. do chwili jej odwołania przez Organizatora („Okres 

Promocji”).  

3. W ramach Promocji oferowana jest możliwość zakupu abonamentu Go Mikro 

(„Abonament”) w ramach oferowanej przez Organizatora usługi Empik Go („Usługa”) w 

obniżonej cenie 10,99 (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)  

złotych za każdy trzydziestodniowy okres rozliczeniowy Usługi.  

4. W Promocji nie mogą wziąć udział osoby, które posiadają aktywny Abonament. Jeśli z 

Promocji skorzysta osoba, która posiada inny niż Abonament aktywny abonament w 

Usłudze, naliczane będą opłaty za wszystkie posiadane przez nią abonamenty.   

5. W celu skorzystania z Promocji osoba spełniająca warunki przewidziane Regulaminem 

(„Uczestnik”) zobowiązana jest do zawarcia z Organizatorem, w Okresie Promocji, 

umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na cyfrowej subskrypcji treści 

oferowanych w ramach Abonamentu („Umowa”) na zasadach przewidzianych w:  

(i) „Szczegółowych zasadach korzystania z Abonamentu Empik Go Mikro” 

opublikowanych na 

https://media.empik.com/content/regulaminy/20220801_Szczegolowe_zasady_

sprzedazy_i_korzystania_z_Abonamentu_Mikro.pdf oraz  

(ii) załączniku nr 8 do Regulaminu Sklepu Internetowego empik.com – „Zasady 

sprzedaży i korzystania z Abonamentu Empik Go”, opublikowanym na: 

https://media.empik.com/content/regulaminy/Zalacznik_nr_8_dot._Empik_Go_o

bowiazujacy_od_29_kwietnia_2022_r.pdf.  

Regulaminy, o których mowa w niniejszym ustępie, zwane są dalej „Warunkami”.  

6. Promocyjna cena za Abonament, o której mowa w ust. 3 Regulaminu, będzie 

obowiązywała do dnia, w którym Uczestnika będzie wiązała z Organizatorem, w sposób 

nieprzerwany i ciągły, Umowa. Rezygnacja z Abonamentu choć na jeden dzień bądź 

skorzystanie z innych abonamentów w ramach Usługi, przy jednoczesnym braku 

kontynuacji Abonamentu, nie będą uprawniać Uczestnika do skorzystania z ceny 

promocyjnej, jeśli Uczestnik zdecyduje się na ponowne skorzystanie z Abonamentu.  

7. Reklamacje dotyczące Promocji można składać na adres Organizatora – EMPIK S.A. z 

siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, z dopiskiem „Empik 

Go Mikro za 10,99 złotych” bądź na adres email: obsluga.klienta@empik.com, w tytule e-

maila wpisując „Empik Go Mikro za 10,99 złotych”, nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

zawarcia Umowy (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data 

stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości 

dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. 

Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i 

adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód 

reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator 

rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i 

powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres 

https://media.empik.com/content/regulaminy/20220801_Szczegolowe_zasady_sprzedazy_i_korzystania_z_Abonamentu_Mikro.pdf
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podany w liście lub za pośrednictwem emaila (w zależności od tego, w jaki sposób 

reklamacja wpłynęła do Organizatora). Tryb reklamacyjny przewidziany ustępem nie 

wyklucza możliwości składania reklamacji na zasadach przewidzianych w Warunkach.  

8. W sprawach nieobjętych Regulaminem stosuje się Warunki oraz odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w tym: kodeksu cywilnego.  

9. Szczegółowe informacje na temat Usługi, w tym: Abonamentu, oraz Regulamin znajdują 

się na www.empik.com/go.  

http://www.empik.com/go

