
R E G U L A M I N   P R O M O C J I  
  „SOCZEWKI BIUROWE ZA 1 ZŁ”

Organizatorem  akcji  promocyjne  „Soczewki  biurowe  za  1  zł”  jest
firma  Eurooptyk  S.  C.  Mariusz  Jaros,  Rafał  Stokowiec  z  siedzibą  w
Kielcach, ul. Świętokrzyska  20;    NIP 657-272-98-86

Regulamin promocji

1. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora oraz
na stronie internetowej - eurooptyk.com.pl.

3. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi promocjami.

4.  Zakupy  dokonane  przez  klienta  w  ramach  oferty  promocyjnej  są
równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

I. Postanowienia ogólne

1.Promocja„Soczewki  biurowe  za  1zł”  obowiązuje  w  Salonie  Eurooptyk  w
punktach: Galeria Echo Świętokrzyska 20 Kielce, Galeria Korona Warszawska 26
Kielce.

2.  Promocja  obowiązuje  od  dnia  26.05.2020  do  jej  odwołania  albo  do
wyczerpania zapasów towarów objętych Promocją.

3. Promocja obowiązuje przy zakupie kompletnej pary okularów progresywnych
w Salonie Eurooptyk.

4. Przy zakupie samych okularów z soczewkami biurowymi obowiązuje rabat na

soczewki w wysokości 25%

II. Zasady Promocji

1. Promocją „Soczewki biurowe za 1 zł” objęte są następujące towary („Towary
w Promocji”):



a. soczewki okularowe biurowe z antyrefleksem w indeksie 1.5 typu:

- adpoower, tact, lecture,

b.  w  promocji  nie  biorą  udziału  soczewki  recepturowe  RX  index  1,6,  oraz
soczewki okularowe dwuogniskowe,barwione.

c.  soczewki  biurowe  mogą  być  zamontowane  tylko  w  oprawy  zakupione  w
salonie EUROOPTYK

d.  minimalna  cena  zakupu  soczewek  progresywnych  pozwalających  na
skorzystanie z promocji wynosi 400 zł 

e. do oprawy doliczana jest każdorazowo usługa montażu soczewek 50 zł

III. Zwrot Towarów 

1. Soczewki  okularowe  nie  podlegają  zwrotowi  ponieważ  jest  to  wyrób
medyczny

2. Ukryte  wady  soczewek  zostaną  rozpatrzone  w  terminie  14  dni  od
przyjęcia reklamacji

IV. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod
adresem http://www.eurooptyk.com.pl

2.  Promocja  opisana  w  niniejszym  Regulaminie  nie  łączy  się  z  innymi
promocjami obowiązującymi w Salonach.

3. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji
promocyjnej.

4.  Zakupy  dokonane  przez  klienta  w  ramach  oferty  promocyjnej  są
równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.


