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Regulamin rezerwacji wizyt na wyłączność w Salonie Optycznym Warszawa Nefryt 

(dalej jako „Regulamin”) 

 

Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz rezerwacji wizyt na wyłączność w Salonie Optycznym 

Vision Express Warszawa Nefryt (dalej jako „Rezerwacja na wyłączność”) przez „Vision Express SP” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017397, BDO: 000008288  (dalej 

jako „Organizator”). 

 

I. Okres obowiązywania  

Organizator udostępnia możliwość Rezerwacji na wyłączność od dnia 03.11.2020 roku do dnia 

31.12.2020 roku. 

 

II. Miejsce prowadzenia 

Możliwość Rezerwacji na wyłączność obowiązuje wyłącznie w salonie optycznym Organizatora, 

prowadzonym pod marką „Vision Express”, zlokalizowanym w Warszawie (02-672) przy ul. 

Domaniewskiej 39 w budynku Nefryt (dalej jako „Salon Optyczny”). 

 

III. Warunki i zasady prowadzenia Rezerwacji na wyłączność 

1. Godziny otwarcia oraz dostępność Salonu Optycznego dla Klientów w okresie, wskazanym w 

części I. Regulaminu, są ograniczone na zasadach, wynikających z Regulaminu oraz zgodnie z 

ogłoszeniami, publikowanymi przez Organizatora w sposób widoczny przed wejściem do Salonu 

Optycznego, a także na stronie internetowej www.visionexpress.pl. Oznacza to, że Salon 

Optyczny w okresie obowiązywania Regulaminu nie jest publicznie dostępny dla handlu 

detalicznego, a jedynie dla Klientów, umówionych zgodnie z Regulaminem.    

2. Każda osoba fizyczna, która w okresie obowiązywania Rezerwacji na wyłączność, zechce złożyć 

wizytę w Salonie Optycznym, jest zobowiązana do uprzedniego zgłoszenia zamiaru takiej wizyty i 

zarezerwowania wolnego terminu na wizytę w Salonie Optycznym, zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu oraz zasad rezerwacji wizyt, obowiązujących u Organizatora. 

3. Rezerwacja na wyłączność oznacza, że w Salonie Optycznym w tym samym czasie, prócz 

pracowników Salonu Optycznego, może przebywać jednocześnie wyłącznie Klient, który umówił 

się wcześniej na wizytę – w towarzystwie maksymalnie 2 (dwóch) osób towarzyszących. 

4. Dokonanie Rezerwacji na wyłączność możliwe jest wyłącznie w celu umówienia wizyty na 

badanie wady refrakcji w celu dobrania korekcji optycznej, według zasad i warunków, 

obowiązujących u Organizatora, i odbywa się poprzez: 

1) stronę internetową visionexpress.pl, 

2) kontakt telefoniczny z Salonem Optycznym. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej, w celu dokonania Rezerwacji na 

wyłączność, należy wejść na stronę internetową visionexpress.pl, następnie kliknąć w zakładkę 

http://www.visionexpress.pl/
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„Umów wizytę” i wskazać Salon Optyczny. Następny krok polega na wybraniu z rozwijanej listy 

jednego z dostępnych w Salonie Optycznym typów wizyty. W związku z akcją Rezerwacja na 

wyłączność, wybór dostępnych w Salonie Optycznym typów wizyty ograniczony został do: 

1) Wizyta na wyłączność – pierwsze badanie wzroku, 149zł 

2) Wizyta na wyłączność – kolejne badanie wzroku, 149zł. 

6. Po dokonaniu wyboru typu wizyty, zgodnie z ust. 5 poniżej, oraz ewentualnie preferowanego 

Specjalisty, należy kliknąć w przycisk „Sprawdź dostępność”, wskazać dogodny termin wizyty, a 

następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi na stronie komunikatami. 

7. Klient, w ramach akcji Rezerwacja na wyłączność, może umówić wizytę w Salonie Optycznym na 

dowolny dostępny termin (z uwzględnieniem okresu obowiązywania, wskazanego w części I. 

Regulaminu), w którym przyjmuje Specjalista, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. 

8. Z uwzględnieniem godzin otwarcia Salonu Optycznego, Rezerwacja na wyłączność w godzinach 

od 10:00 do 12:00 dostępna jest wyłącznie dla osób powyżej 60. roku życia (tzw. „Godziny dla 

Seniorów”). 

9. Uczestnik ma prawo do odwołania lub zmiany terminu Rezerwacji na wyłączność, na ogólnych 

warunkach, obowiązujących u Organizatora, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Rezerwacji na wyłączność, 

w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej czynników, uniemożliwiających jej 

realizację. W takim wypadku termin Rezerwacji na wyłączność zostanie uzgodniony z 

Uczestnikiem na nowo. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Rezerwacji na 

wyłączność z uwagi na brak wolnych terminów w Salonie Optycznym. 

12. Organizator zastrzega, że w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, a w szczególności 

rozwoju epidemii koronawirusa SARS Cov-2, czego skutkiem będzie wydawanie przez właściwe 

organy państwowe związanych z nią aktów prawnych, zasady funkcjonowania Salonu 

Optycznego mogą ulec zmianie bez konieczności zmiany Regulaminu, jeżeli będzie to niezbędne 

dla dostosowania się do w/w aktów prawnych. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Informacje, dotyczące Rezerwacji na wyłączność są dostępne pod numerem kontaktowym 

Salonu Optycznego. Regulamin jest dostępny w Salonie Optycznym oraz w wersji elektronicznej 

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

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym wydłużenia, bądź skrócenia czasu 

trwania akcji Rezerwacja na wyłączność. Informacja o zmianie Regulaminu, jak i zmieniony 

Regulamin, będą opublikowane przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem: 

www.visionexpress.pl/pozostale-regulaminy oraz umieszczone w Salonie Optycznym. Zmiana 

zostanie opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym niż 3-

dniowym. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Klienta na podstawie 

dotychczasowych postanowień. 

3. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. 

Warszawa, 03.11.2020 roku. 

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