
REGULAMIN PROMOCJI „GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY” 

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

promocyjna pod nazwą „Gwarancja Najniższej Ceny” („Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest spółka Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ulicy 

Marszałkowskiej 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000636785, kapitał 

zakładowy 97 028 362,00 złotych, opłacony w całości („Organizator”). 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) Kliencie – dotyczy to osoby fizycznej dokonującej zakupu Produktów w Salonie Empik, 

z wyłączeniem osób określonych w pkt 6 Regulaminu; 

b) Salonach (lub Salonie) Empik – dotyczy to wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu 

detalicznych punktów sprzedaży prowadzonych przez Organizatora lub osoby 

związane z Organizatorem na podstawie umów o współpracy; 

c) Produkcie/Produktach – dotyczy to produktów objętych Promocją, wskazanych w 

załączniku nr 2 do Regulaminu dostępnych w Salonach Empik. 

4. Promocja nie dotyczy sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy Organizatora. 

5. Uczestnikiem Promocji jest Klient. 

6. Promocja nie dotyczy osób fizycznych, nabywających promocyjne produkty w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą. 

7. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy w terminie obowiązywania Promocji dokonają 

zakupu w Salonie Empik Produkt lub Produkty wymienione w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

Z zastrzeżeniem poniższych zapisów, Promocja przewiduje: 

a) możliwość obniżenia ceny Produktu, 

b) zwrot różnicy w cenie Produktu. 

8. Warunkiem uzyskania obniżenia ceny albo zwrotu różnicy w cenie jest wykazanie przez 

Klienta, że w stosunku do Produktu objętego Promocją „Gwarancja najniższej ceny”, istnieje 

produkt identyczny, dostępny za niższą cenę niż obowiązującą w dniu zakupu Produktu w 

Salonie Empik. Produktem identycznym jest produkt tego samego modelu z identycznymi 

oznaczeniami kodowymi producenta: rozmiar, kolor oraz o takiej samej specyfikacji jak 

Produkt objęty Promocją, dostępny w sprzedaży w sklepach internetowych wskazanych w pkt 

9 poniżej. Cena produktu identycznego wyrażona musi być w PLN. 

9. Promocja obejmuje wyłącznie standardowe ceny sprzedaży w sklepach internetowych: 

Media Markt, Media Expert, RTV Euro AGD,  



10. Ceny na potrzeby Promocji można porównywać: 

a) wyłącznie do cen sklepów internetowych wymienionych w pkt 9; 

b) wyłącznie do cen produktów w standardowej sprzedaży, bez usług dodatkowych, 

dodatkowych bonusów, promocji, narzędzi takich jak karty podarunkowe czy kody 

rabatowe, programy lojalnościowe; 

c) do produktów identycznych z wymienionymi w załączniku nr 2 do Regulaminu do 

tych w sklepie internetowym wskazanych w pkt 9. 

11. Klient w celu wykazania ceny niższej w sklepie internetowym wymienionym w pkt 9 w 

porównaniu do ceny Produktu w Salonie Empik, zobowiązany jest do poinformowania o tym 

fakcie pracownika Salonu Empik, który przy Kliencie potwierdzi różnicę w cenie przy pomocy 

komputera znajdującego się w Salonie Empik. 

12. Jeśli Klient spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie, pracownik Salonu Empik 

obniży cenę Produktu o różnicę w cenie poprzez dokonanie rabatu lub wypłaci Klientowi 

różnicę pomiędzy ceną Produktu już zakupionego w Salonie Empik a niższą ceną tego 

produktu u konkurencji. Niższa cena musi obowiązywać w sklepach wymienionych w punkcie 

10 powyżej w dniu zakupu. 

13. Zwrotu dokonujemy w gotówce w Salonie Empik, w którym zakupiony został Produkt. 

14. Jeden Klient może skorzystać z Promocji raz dziennie przez cały okres obowiązywania 

Promocji. 

15. Nie możesz skorzystać z Promocji, jeżeli odstąpiłeś od umowy sprzedaży Produktu. 

16. Promocja obowiązuje od 16.08.2022 do 06.09.2022 włącznie. 

17. Reklamacje dotyczące Promocji można składać w Salonie Empik lub przesyłać do 

Organizatora na adres: Empik S.A., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa z dopiskiem 

„Reklamacja – Gwarancja Najniższej Ceny” 

18. 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). 

19. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: 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. 

20. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Empik S.A. (Empik) z siedzibą w 

Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122. 

21. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może się 

skontaktować poprzez email daneosobowe@empik.com lub pisemnie na adres siedziby 



administratora Empik S.A., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa. Z inspektorem 

ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

22. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu obsługi i rozpatrzenia reklamacji 

związanych z przeprowadzeniem niniejszej Promocji. Podstawą prawną przetwarzania jest 

niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 

23. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas potrzebny do obsługi i 

rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie 

niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez administratora. 

24. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

Uczestników. Jako że dane Uczestników przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na 

podstawie umowy – przysługuje im także prawo do przenoszenia danych osobowych, które 

dostarczyli administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego. Uczestnicy mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

25. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, 

miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

26. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora 

znajduje się w Polityce prywatności oraz Polityce Prywatności empik.com dostępnych na 

stronie www.empik.com oraz w Salonach Empik. 

27. Regulamin Promocji jest dostępny w Salonach Empik, w punkcie Info oraz na stronie 

internetowej regulaminy Empiku. 

28. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1  

Lista Sklepów 

Salon Ulica Miasto 

Białystok Galeria Biała  ul. Czesława Miłosza 2 Białystok 

Gdańsk Galeria Bałtycka  ul. Aleja Grunwaldzka 141  Gdańsk 

Gdynia Klif  ul. Aleja Zwycięstwa 256 Gdynia 

Kielce Echo  ul. Świętokrzyska 20  Kielce 

Kraków Bonarka  ul. Kamieńskiego 11 Kraków 

Poznań Posnania ul. Pleszewska 1 Poznań 

Warszawa Arkadia  ul. Aleja Jana Pawła II 82  Warszawa 

Warszawa Galeria Mokotów  ul. Wołoska 12  Warszawa 

Wrocław Magnolia Park  ul. Legnicka 60  Wrocław 

Wrocław Pasaż Grunwaldzki  ul. Plac Grunwaldzki 22  Wrocław 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

Lista artykułów  

NUMER GOLD EAN Nazwa 

40690773 7640152096631 Czytnik EmpikGO 

42532682 195161618116 HP DeskJet 2710e 

31139038 191628758487 Urządzenie Wielofunkcyjne HP 319 

40717845 8715946684680 Urządzenie wielofunkcyjne EPSON L3251 ITS C11CJ67406 (40717845 ) 

39628367 4977766807173 Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCPT420WYJ1 

37962869 5901969426441 Zestaw gamingowy 4w1  

38700217 5903968680008 Klawiatura mechaniczna iBOX Aurora K-2R Blue Switch, RGB, Gaming 

41351499 8713439243093 Mysz gamingowa TRUST GXT 922 

26854885 8713439211870 GXT310 RADIUS HEADSET BLACK 

38006906 5908267960530 Dysk SSD Goodram HL100 256GB 

41469361 5908267960950 Dysk SSD Goodram HX100 256GB 

42618560 5908267963135 Pendrive 64GB 3.0 (Goodram) 

20248772 5908267930151 Karta pamięci Goodram 64GB M1AA 

36600380 619659184384 Karta pamięci Sandisk 32GB 

11120476 5099206027282 Myszka Logitech M185  

16717145 5099206028852 Myszka Logitech M185 niebieska 

16717138 5099206028845 Myszka Logitech M185 czerwona  

42703198 5902626009489 Kabel  USB-C 

42703174 5902626009502 Kabel lightning 

42703181 5902626009496 Kabel microUSB 

42796220 5900495953872 Forever powerbank 10000 mAh QC3.0  

31136846 6925281926167 Słuchawki JBL 460 

34237984 5901986044833 TWS Savio 01 

39610102 6935364089641 Router Tplink Archer a8 

37244798 6925281975615 Głośnik JBL Go3 czarny 

37244767 6925281975707 Głośnik JBL Go3 biały 

37244736 6925281975639 Głośnik JBL Go3 czerwony 

37244774 6925281975691 Głośnik JBL Go3 zielony 

36662852 5900378665571 Instax-FUJIFILM, Zestaw : Aparat mini 11, wklady 10szt - Biały 

36662524 5900378665564 Instax-FUJIFILM, Zestaw : Aparat mini 11, wklady 10szt - Czarny 

33844428 5907595448949 
Lampka biurkowa LED biała z funkcją lampki nocnej PLATINET PDL20BAT, 
bateria, 5 W, barwa biała chłodna  

35094326 8716309107853 
Zegar cyfrowy z funkcją budzika oraz bezprzewodowego ładowania 
Gembird (szary)  

 

 


