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Regulamin Promocji  
PROMO W EMPIKU 

 

1. Promocja obowiązuje od 5.10.2020 do 23.10.2020 lub do wyczerpania eKart prezentowych. 

2. Każdy klient, który od 5.10.2020 do 23.10.2020 kupi 20 szt. polarów CRIMSON CUT, 

PROMOSTARS lub MARK THE HELPER z jednego modelu, otrzyma 1 eKartę prezentową Empik 

o wartości 25 PLN. Indeksy biorące udział w promocji stanowią załącznik nr 1 do regulaminu. 

3. eKarty prezentowe mogą być realizowane w sklepie internetowym empik.com dostępnym 

pod adresem www.empik.com, zgodnie z regulaminem sklepu internetowego 

https://www.empik.com/regulamin. 

4. eKarty będą wysyłane drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w zamówieniu 

polarów. 

5. eKarty będą w postaci wygenerowanego kodu uprawniającego do zniżki 25 zł. w trakcie 

składania zamówienia w sklepie internetowym empik.com, dostępnym pod adresem 

www.empik.com zgodnie z regulaminem sklepu internetowego empik.com. 

6. eKarty można wykorzystać tylko w sklepie internetowym empik.com, na wszystkie produkty 

oznaczone "Sprzedaje empik.com.”. 

7. Promocja nie obowiązuje w sklepach stacjonarnych Empik. 

8. eKarty można realizować do 28.09.2021.  

9. Podczas jednej transakcji Klient może skorzystać z kilku eKart, to znaczy doładować nimi 

swoje konto na empik.com i trzymać „pieniądze” na swoim koncie. 

10. Ewentualne problemy z wykorzystaniem eKarty prezentowej należy zgłaszać bezpośrednio 

empik.com reklamacje.karty@empik.com lub +48 22 462 72 50.   

11. Wszystkie informacje dotyczące ekart prezentowych można znaleźć na 

https://www.empik.com/karty-prezentowe  
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12. Towar zakupiony w promocji, nie podlega zwrotowi. 

13. Towar zakupiony w promocji podlega reklamacjom jakościowym na standardowych zasadach.  

14. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy zgłaszać pisemnie w punkcie sprzedaży.  

 
ZAŁĄCZNIK NR 1. Indeksy biorące udział w promocji PROMO W EMPIKU 
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