
Regulamin oferty „Empik Premium w SuperCenie”  

  

1. Oferta „Empik Premium w Super Cenie” organizowana jest przez EMPIK S.A. z siedzibą w Warszawie 00-017, przy 

ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 636785, NIP 

5260207427, kapitał zakładowy 275 388 578,00 zł, opłacony w całości, prowadząca Sklep Internetowy empik.com 

(„Organizator”). Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają 

znaczenie określone w regulaminie świadczenia Usług Empik Premium dostępnym pod adresem 

https://www.empik.com/premium.  

  

2. Oferta obowiązuje od 22.04.2021 r. do odwołania. Empik zastrzega sobie prawo do  wcześniejszego zakończenia 

oferty, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Klientów. Zmiana zostanie zakomunikowana na co najmniej 7 dni 

przed zakończeniem oferty na empik.com.    

3. Oferta jest skierowana do Klientów, którzy w trakcie jej trwania przedłużą usługę Empik Premium   

z 12-miesięcznym lub 6-miesięcznym Okresem Rozliczeniowym. Klient przedłużający Usługę Empik Premium   

o kolejny Okres Rozliczeniowy może skorzystać z niniejszej promocji, o ile do końca opłaconego Okresu 

Rozliczeniowego pozostaje nie więcej niż 90 dni.  

4. Oferta polega na obniżeniu ceny Empik Premium za 12 miesięcy z 49,99 zł na 39,99 zł i obniżeniu ceny za 6 miesięcy 

z 39,99 zł do 34,99 zł.    

5. Cena 39,99 zł zamiast 49,99 zł dotyczy kolejnego Okresu Rozliczeniowego obejmującego kolejne 12 miesięcy od 

daty przedłużenia Usługi. Cena 34,99 zł zamiast 39,99 zł dotyczy kolejnego Okresu Rozliczeniowego obejmującego 

kolejnych 6 miesięcy od daty przedłużenia Usługi.   

  

6. Oferta  „Empik Premium w Supercenie” nie obejmuje zakupu kart prezentowych Empik Premium sprzedawanych 

w Salonach Empik.  

7. Zasady działania, w tym opis korzyści i benefitów usługi Empik Premium określa Regulamin Usług Empik 

Premium dostępny pod adresem https://www.empik.com/premium.  

8. Reklamacje dotyczące przebiegu lub sposobu przeprowadzenia Promocji można składać  na adres Organizatora - 

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

elektronicznej na adres obsluga.klienta@empik.com. 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. Podanie danych nie jest obowiązkowe, 

ale niezbędne w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od 

momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Klienta o sposobie jej rozpatrzenia w sposób wybrany przez 

Uczestnika.   

9. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem https://www.empik.com/regulaminy-empiku.  
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