
REGULAMIN PROMOCJI 

„Dziękujemy, że jesteście z 

nami – Kod Empiku” 

(dalej „Regulamin”)  
  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem akcji „Dziękujemy, że jesteście z nami – kod Empik” zwanej dalej „Promocją”, 
jest AMBRA BRANDS SP. Z O.O.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 (02-819 

Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000759267, 
kapitał zakładowy 1 000 000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Czas trwania Promocji obowiązuje w dniach 13-31.12.2023 roku. 

3. „KOD EMPIK” –kod na miesięczny, bezpłatny dostęp do aplikacji EMPIK GO. 

4. Wizyta – wszystkie transakcje dokonane jednego dnia w sieci sklepów „Centrum Wina, 
Distillers Limited” przez jednego Uczestnika Programu.  

5. W Promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz osoby wykonujące na rzecz 
Organizatora usługi na podstawie umów zlecenia czy umów o dzieło.   

6. Udział w Promocji jest dobrowolny.  
7. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu.   

  

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie aktywni Uczestnicy Programu Kocham Wino, którzy:   

 posiadają „Złotą” lub „Czarną” kartę Klubu Kocham Wino oraz dokonali w sieci 

sklepów „Centrum Wina, Distillers Limited”  min. 1 wizyty w grudniu w 2022 roku  z 
wyłączeniem klientów, którzy dostali w grudniu 2022 „Kupon świąteczne Bingo” oraz 
z wyłączeniem klientów którzy dostaną rabat 50% w styczniu 2023 roku, zwani dalej: 

„Uczestnicy”. 
 posiadają „Srebrną” kartę Klubu Kocham Wino oraz dokonali w sieci sklepów 

„Centrum Wina, Distillers Limited”  min. 3 wizyt w grudniu 2022 roku  z wyłączeniem 
klientów, którzy dostali w grudniu 2022 „Kupon świąteczne Bingo” oraz z 

wyłączeniem klientów którzy dostaną rabat 50% w styczniu 2023 roku, zwani dalej: 
„Uczestnicy”. 

 

§ 3. ZASADY  
1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki udziału w Promocji określone w §2 Regulaminu, 

otrzyma kod na miesięczny bezpłatny dostęp do aplikacji Emipk Go. 

2. Kody będą ważne do dnia 31.12.2023 r. i będą uprawniały do bezpłatnego dostępu do 
Abonamentu przez 30 dni od daty ich aktywacji. 

3. W celu aktywacji Kodu należy: 

a. wejść na stronę www.empik.com/gofree; 

b. wpisać w dedykowanym do tego miejscu Kod; 
c. zalogować się do konta empik.com lub zarejestrować w serwisie empik.com; 
d. podpiąć kartę płatniczą w celu weryfikacji konta i wyrazić zgodę na cykliczne obciążanie     

karty opłatami za Usługę; 



e. porać aplikację Empik Go. 

 

4. W okresie darmowego, 30-dniowego Abonamentu, nie zostaną naliczone żadne opłaty, a 
abonent ma prawo anulować subskrypcję w dowolnym momencie, przy czym anulowanie 

subskrypcji w trakcie darmowego Abonamentu pozbawia dostępu do Empik Go z chwilą jej 
anulowania. W dniu następującym po ostatnim dniu okresu bezpłatnego, o którym mowa w 
poprzednim zdaniu, rozpoczyna się Abonament z obowiązkiem zapłaty, co oznacza, że z karty 
płatniczej, na której obciążanie wyrażono zgodę w toku aktywacji Kodu, zostanie pobrana co 

30 dni kwota odpowiadająca wartości tego abonamentu. 

 

5. Kod nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
 

6. Kod może zostać przekazany przez Klubowicza Kocham Wino osobom trzecim. 

 

7. Kod niewykorzystany do 31.12.2023r. przepada. 

 

8. Ambra Brands sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie kodu 
skutkujące utratą ważności. 
 

 

 

 

  

 

 


