
Załącznik nr 3 

Zasady świadczenia usługi rezerwacji produktów w Salonach Empik 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Usługa rezerwacji produktów umożliwia Klientom dokonanie rezerwacji 

określonego produktu w jednym z salonów należących do sieci Empik (dalej „ Salony 

Empik”). Lista Salonów Empik dostępna jest w Sklepie Internetowym empik.com 

w zakładce 

„Lista salonów empik”. 

2. W ramach usługi rezerwacji produktów Empik: 

a. udostępnia Klientom informacje o dostępności i cenie produktów 

znajdujących się w asortymencie Salonów Empik; 

b. przyjmuje od Klientów rezerwacje produktów dostępnych w określonych 

Salonach Empik; 

c. przekazuje przyjęte rezerwacje właściwym Salonom Empik. 

3. Do korzystania z usługi rezerwacji produktów w Salonach Empik niezbędne jest 

posiadanie przez Klienta telefonu umożliwiającego otrzymywanie krótkich 

wiadomości tekstowych (SMS). W celu otrzymywania powiadomień dotyczących 

rezerwacji produktu w Salonie Empik za pomocą wiadomości SMS, niezbędne jest 

posiadanie przez Klienta numeru telefonu komórkowego w polskiej strefie 

numeracyjnej. 

4. Dokonywanie przez Klienta rezerwacji produktów w Salonach Empik możliwe jest 

po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu Sklepu 

Internetowego empik.com lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i 

adresowych umożliwiających dokonanie rezerwacji bez dokonywania rejestracji. 

5. Rejestracja w Sklepie Internetowym empik.com, zgodnie z postanowieniami § 2 

regulaminu Sklepu Internetowego empik.com, umożliwia Klientowi dokonywanie 

rezerwacji produktów w Salonach Empik z wykorzystaniem uprzednio 

wprowadzonych przez Klienta danych. 

6. Z tytułu świadczenia usługi rezerwacji produktów w Salonach Empik nie są 

pobierane jakiekolwiek opłaty. 

§2. Informacje o produktach i możliwości rezerwacji 

1. Informacje o produktach dostępnych  w  asortymencie  Salonów  Empik,  podawane  

w  Sklepie  Internetowym  empik.com,  stanowią  zaproszenie  do  zawarcia  umowy 

w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

2. Ceny produktów dostępnych w asortymencie Salonów Empik, podawane w Sklepie 

Internetowym empik.com, zawierają podatek VAT. 

3. Informacje podawane w Sklepie Internetowym empik.com obejmują wybrane 

produkty dostępne w asortymencie Salonów Empik. W Salonach Empik mogą być 

dostępne produkty nieuwidocznione do rezerwacji w Sklepie Internetowym 

empik.com. 

4. Empik informuje, że ceny produktów w Salonach Empik mogą ulegać zmianie. 

Zmiana ceny w Salonie Empik nie wpływa na rezerwacje dokonywane przed jej 

dokonaniem z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w chwili odbioru aktualna cena produktu 



w Salonie Empik jest niższa niż cena wskazana podczas rezerwacji, Klienta 

obowiązuje cena niższa, aktualnie stosowana w Salonie Empik. 

5. Ceny produktów w Salonach Empik, podawane w związku ze świadczeniem usługi 

rezerwacji produktów w Salonach Empik, nie są cenami obowiązującymi w Sklepie 

Internetowym empik.com. Ponadto produkty w Salonach Empik nie podlegają 

dodatkowym promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Sklepie 

Internetowym empik.com. 

 

§3. Warunki dokonywania rezerwacji 

1. Klient może dokonywać rezerwacji produktów z asortymentu dostępnego w Salonach 

Empik przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę      

z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

2. W celu dokonania rezerwacji należy: 

a. zalogować się do Sklepu Internetowego empik.com lub skorzystać z 

możliwości dokonania rezerwacji bez rejestracji; 

b. wybrać produkt będący przedmiotem rezerwacji, a następnie kliknąć przycisk 

„Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w salonie empik”

 (lub równoznaczny); 

c. wybrać Salon Empik, w którym produkt jest dostępny i w którym ma zostać 

zarezerwowany dla Klienta; 

d. wpisać dane osoby dokonującej rezerwacji lub – w przypadku Klientów, 

którzy dokonali rejestracji i zalogowali się w Sklepie Internetowym 

empik.com oraz dokonali zakupu – zweryfikować prawidłowość danych 

zaimportowanych automatycznie do formularza rezerwacji (dane pochodzą z 

ostatnio złożonego zamówienia lub rezerwacji) i w razie potrzeby poprawić 

te dane; 

e. kliknąć przycisk „Zarezerwuj”. 

3. Dokonanie rezerwacji stanowi oświadczenie Klienta, zmierzające bezpośrednio do 

zawarcia umowy sprzedaży w oznaczonym czasie oraz w wybranym Salonie Empik, 

określające rezerwowane produkty, ich liczbę oraz cenę. Rezerwacja nie stanowi 

oferty Klienta i nie jest dla niego wiążąca. 

4. Po dokonaniu rezerwacji wyświetlany jest komunikat o dokonaniu rezerwacji. Za 

pośrednictwem wiadomości SMS zostanie wysłane potwierdzenie dokonania 

rezerwacji złożonej przez Klienta. W przypadku braku możliwości realizacji 

rezerwacji, Klient zostanie niezwłocznie     o tym poinformowany za pomocą 

wiadomości e-mail, wysłanej na wskazany przez Klienta adres, lub drogą 

telefoniczną, na numer wskazany przez Klienta. 

5. Rezerwacja produktu w danym Salonie Empik jest aktywna co najmniej do końca 

następnego dnia roboczego danego Salonu Empik licząc od dnia jej potwierdzenia 

przez Empik. W poszczególnych Salonach Empik mogą obowiązywać dłuższe 

terminy aktywności rezerwacji, zgodnie z informacjami wskazanymi w Sklepie 

Internetowym empik.com. Rezerwacja jest anulowana w przypadku upływu terminu 

aktywności rezerwacji lub w przypadku otrzymania od Klienta dyspozycji 

anulowania rezerwacji zgodnie z postanowieniem § 5 niniejszego załącznika. Przez 



„dzień roboczy” danego Salonu Empik rozumie się dzień tygodnia, w którym dany 

Salon Empik jest otwarty dla klientów. 

6. Empik zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości korzystania z usługi 

rezerwacji produktów w Salonie Empik, w stosunku do Klienta, który: 

a. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu rezerwacji w terminie 

aktywności rezerwacji, o którym mowa w ustępie poprzedzającym; 

b. ma więcej niż cztery rezerwacje oczekujące na dokonanie zakupu w 

Salonach Empik. 

7. Empik informuje,  że  w  Salonach  Empik  nie  jest  prowadzona  sprzedaż  hurtowa,  

a świadczona przez Empik usługa rezerwacji produktów w Salonach Empik 

dokonywana jest wyłącznie dla potrzeb sprzedaży detalicznej. Z tego względu, jeżeli 

w Sklepie Internetowym empik.com nie wskazano inaczej, możliwe jest objęcie jedną 

rezerwacją tylko jednej sztuki danego produktu. Empik jest uprawniony do 

wprowadzenia wyższego limitu liczby sztuk określonego produktu lub kategorii 

produktów, objętej jedną rezerwacją. Informacje o takich limitach dostępne są w 

Sklepie Internetowym empik.com. 

§4. Zawarcie umowy 

1. Empik informuje, że na zasadach określonych w niniejszym załączniku świadczona 

jest wyłącznie usługa rezerwacji produktów Salonach Empik, a produkty objęte 

rezerwacją nie są kupowane w Sklepie Internetowym empik.com. 

2. Umowa sprzedaży produktu objętego rezerwacją zawierana jest przez Klienta przy 

odbiorze produktu z Salonu Empik. Umowa zawierana jest w Salonie Empik 

pomiędzy Klientem a Empik albo pomiędzy Klientem a partnerem Empik, 

prowadzącym dany Salon Empik. 

3. Płatności za produkty objęte rezerwacją dokonywane są przy zawarciu umowy w 

Salonie Empik. Płatność może być dokonywana gotówką, Kartą Prezentową Empik 

lub kartą płatniczą akceptowaną przez Salon Empik. 

§5. Anulowanie rezerwacji i zwrot produktów 

1. Klient może anulować złożoną rezerwację bez podania przyczyn. Anulowanie 

złożonej rezerwacji jest możliwe do dnia upływu terminu ważności rezerwacji, 

wskazanego w § 3 ust. 6 niniejszego załącznika. 

2. Klient może anulować rezerwację kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta. 

3. Empik informuje, że umowa dotycząca sprzedaży produktów, zawierana w Salonie 

Empik pomiędzy Klientem a Empik lub partnerem Empik prowadzącym dany Salon 

Empik, nie jest umową zawieraną na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. 

W związku z tym Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 

przewidziane w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

4. Zasady zwrotów lub wymiany produktów określone są w „Zasadach zwrotów lub 

wymiany towarów zakupionych w salonach”, dostępnych w Salonach Empik oraz w 

Sklepie Internetowym empik.com w zakładce „Regulaminy empiku”. 

§6. Reklamacje dotyczące usługi rezerwacji produktów w Salonach Empik. 

1. Klient może zgłosić za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta reklamację 

dotyczącą świadczenia przez Empik usługi rezerwacji produktów w Salonach Empik. 

2. Odpowiedź na reklamację, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest udzielana przez 



Empik w terminie 30 dni od jej otrzymania. 

§7. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w ramach usługi 

rezerwacji produktów w Salonie Empik jest Empik S.A. z o.o. z adresem siedziby: 

ul. Marszałkowska 116/122, 00-017 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu 

świadczenia usługi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania 

z usługi rezerwacji produktu. 

2. W przypadku dokonania rezerwacji w Salonie Empik prowadzonym przez partnera 

Empik, dane Klienta niezbędne do realizacji rezerwacji (imię i nazwisko, numer 

telefonu, adres e-mail, dane do wystawienia faktury, jeśli dotyczy) Empik udostępnia 

partnerowi prowadzącemu dany Salon Empik, w celu dokonania rezerwacji produktu 

i przygotowania do zawarcia umowy dotyczącej produktu. 

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują 

się na stronie internetowej Sklepu Internetowego empik.com poświęconej polityce 

 prywatności. 

§8. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się 

postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego empik.com. 

 
 

https://www.empik.com/polityka-prywatnosci
https://www.empik.com/polityka-prywatnosci

