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Warszawa,25.06.2020 r., 

 

INFORMACJA ORGANIZATORA  

O ZMIANIE AKCJI PROMOCYJNEJ 

„LETNIA WYPRZEDAŻ” 

 

„Vision Express SP” Sp. z o.o. niniejszym informuje o zmianie 

Regulaminu Akcji promocyjnej „Letnia Wyprzedaż”. Zmiana 

polega na odwołaniu Akcji promocyjnej w zakresie w jakim 

akcja obowiązuje w ramach sklepu internetowego 

działającego pod adresem visionexpress.pl.  

Ostatnim dniem obowiązywania Akcji promocyjnej „Letnia 

Wyprzedaż” w ramach sklepu internetowego 

visionexpxress.pl, będzie 28.06.2020 r.  

Akcja promocyjna „Letnia Wyprzedaż” obowiązuje w 
Salonach Optycznych na dotychczasowych zasadach. 
 
Biorąc pod uwagę, powyższe w Regulaminie „Letnia 
Wyprzedaż” wprowadzono zmiany polegające na wykreśleniu 
z treści Regulaminu zapisów odnoszących się do Akcji w 
ramach sklepu internetowego: 
 

http://www.visionexpress.pl/
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1) pkt II Regulaminu /Miejsce/ otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„Akcja Promocyjna obowiązuje w salonach optycznych działających pod marką „VISION 

EXPRESS” na terenie Polski (dalej „Salony Optyczne”).Lista Salonów Optycznych dostępna 

jest na stronie internetowej: visionexpress.pl/salony”; 

 2) ust. 1 w pkt III Regulaminu /Warunki i zasady/ otrzymuje 
następujące brzmienie: 
 

„1. Akcja promocyjna polega na tym, że osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”), która w 

okresie trwania Akcji promocyjnej w Salonie Optycznym złoży zamówienie na kompletną 

parę okularów korekcyjnych (tj. 1 oprawę okularową i 2 soczewki korekcyjne do tej 

oprawy) lub korekcyjno-przeciwsłonecznych (1 oprawa okularowa + 2 soczewki 

korekcyjno-przeciwsłoneczne do tej oprawy)   jest uprawniona do otrzymania zniżki na 

zakup oprawy okularowej objętej Akcją promocyjną wchodzącej w skład w/w kompletnej 

pary okularów (dalej jako „Oprawa”), obliczanej w następujący sposób: 

a) zniżka (rabat procentowy), zwany dalej „Zniżką”, dotyczy poszczególnych marek 

Opraw objętych Akcją promocyjną dostępnych w ofercie danego Salonu Optycznego, 

b) marki Opraw objętych Zniżką oraz wysokość Zniżek dotyczących poszczególnych marek 

Opraw określone są w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu 

(przy czym w przypadku rożnych poziomów Zniżek przypisanych do Oprawy tego 

samego producenta lub marki, poziom Zniżki zależy od uwidocznionej w Załączniku nr 2 

ceny podstawowej danej Oprawy), 

c) cena regularna Oprawy od której odliczana jest Zniżka, to cena znajdująca się na klipsie 

umieszczonym na zauszniku Oprawy wystawionej na ekspozycji w danym Salonie 

Optycznym, pomniejszona o 50,00 zł, która to kwota stanowi wartość podstawowych 

soczewek okularowych dołączanych do każdej oprawy okularowej. 

3)  ust. 3 w pkt. III Regulaminu /Warunki i zasady/ otrzymuje 
następujące brzmienie: 
 
„3. W Salonach Optycznych Oprawy objęte niniejszą Akcją promocyjną dodatkowo oznaczane są specjalną 
naklejką promocyjną wskazującą wysokości Zniżki dotyczącą danej Oprawy. Wzory naklejek promocyjnych 
wskazane są w Załączniku nr 3 do Regulaminu.”. 
 

4) wykreślono ust. 4 w pkt III Regulaminu /Warunki i zasady/. 
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5) ust. 2 w pkt IV Regulaminu /Łączenie Akcji promocyjnej z 
innymi promocjami/ otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Akcja promocyjna łączy się z Programem Organizatora pod nazwą „Kupony 

wartościowe”, w ten sposób, że w razie dokonania zakupu w ramach niniejszej Akcji 

promocyjnej, spełniającego warunki określone w regulaminie Programu „Kupony 

wartościowe” w terminie obowiązywania Programu „Kupony wartościowe”, Uczestnik 

otrzyma kupony wartościowe na zasadach określonych w Regulaminie Programu „Kupony 

wartościowe, przy czym Organizator nie przewiduje możliwości zastosowania w/w 

kuponów (skorzystania ze zniżek w nich opisanych) oraz równoczesnego skorzystania z 

promocji opisanej niniejszą Akcją promocyjną (tj. nie jest możliwe skorzystanie ze zniżek 

lub rabatów wynikających z kuponów otrzymanych zgodnie z Regulaminem Programu 

„Kupony wartościowe”, w tym na zakup drugiej kompletnej pary okularów oraz 

równoczesnego skorzystania z promocyjnej ceny opisanej niniejszym Regulaminem). 

Regulamin Programu „Kupony wartościowe” znajduje się w Salonach Optycznych oraz na 

stronie internetowej Organizatora pod adresem: visionexpress.pl/pozostale-regulaminy.”. 

 
Nowa wersja Regulaminu Letnia Wyprzedaż, uwzględniającą 
zmianę o której mowa w niniejszym ogłoszeniu, dostępna jest 
na stronie internetowej „Vision Express SP” Sp. z o.o. pod 
adresem: www.visionexpress.pl/pozostale-regulaminy oraz w 
Salonach Optycznych. 
  

Zmiana wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 29.06.2020 r. 

https://visionexpress.pl/pozostale-regulaminy
http://www.visionexpress.pl/pozostale-regulaminy

