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OGŁOSZENIE 

 O ZMIANIE REGULAMINU PROGRAMU „KUPONY WARTOŚCIOWE” 
 
 

„Vision Express SP” Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż nastąpiła 
zmiana Regulaminu Programu „Kupony Wartościowe” (dalej jako 
„Regulamin”) polegająca na wykreśleniu z treści Regulaminu zapisu 
(ust. 18 w punkcie III Regulaminu) który wskazuje, iż przypadku 
zwrotu przez Uczestnika lub Inną Osobę na podstawie ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa, Kompletnej Pary Okularów lub 
Kolejnej Pary Okularów, Uczestnik lub Inna Osoba ma obowiązek 
zwrotu drugiej kompletnej pary okularów lub obowiązek dopłaty 
kwoty stanowiącej różnicę w cenie, wynikającej z przyznanej zniżki. W 
konsekwencji powyższej zmiany Uczestnik lub Inna Osoba, która 
dokonuje zwrotu na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa, Kompletnej Pary Okularów lub Kolejnej Pary Okularów 
otrzyma zwrot faktycznie zapłaconej ceny za okulary. 
  
Dodatkowo w zdaniu trzecim w ust. 8 w punkcie III Regulaminu 
dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej i 
sformułowanie „Kuponu na Kolejną Parę Okularów” zastępuje się 
sformułowaniem „Kuponu na Okulary i Badanie Wzroku”. 
Wyrażenia pisane powyżej dużą literą mają znaczenie nadane im w 
Regulaminie.  
 
Zmiany wprowadzone zostały w następującym zakresie: 

 
1. wykreśla się ust. 18 w punkcie III Regulaminu. W konsekwencji w 

ust. 18 wpisuje się sformułowanie: wykreślono. 

 

2. ust. 8  w punkcie III Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 
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„Kupon na Okulary i Badanie Wzroku może zostać zrealizowany  w 
zakresie uprawnienia opisanego w ust. 3 pkt. 3 lit. a) powyżej (zniżka 
na kompletną parę okularów) albo opisanego w ust. 3 pkt. 3 lit. b) 
powyżej (badanie wzroku) albo w zakresie obu jednocześnie. W 
przypadku zrealizowania Kuponu na Okulary i Badanie Wzroku 
jedynie w zakresie jednego z uprawnień, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, kupon ten jest uznany za wykorzystany i nie można 
go ponownie wykorzystać w późniejszym czasie na realizację drugiego 
z opisanych uprawnień. W przypadku realizacji uprawnienia z Kuponu 
na Okulary i Badanie Wzroku opisanego w ust. 3 pkt. 3 lit. a) powyżej 
(zniżka na kompletną parę okularów), może on zostać zrealizowany 
przez posiadacza takiego kuponu jedynie w przypadku zakupu 
kompletnej pary okularów, której łączna ostateczna cena wynosi nie 
mniej niż 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych).”. 
 
 

 

Zmiana wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 10 lipca 2020 roku.  
 
Regulamin w dotychczasowym brzmieniu oraz nowa wersja 
Regulaminu dostępne są na stronie internetowej Vision Express SP 
Sp. z o.o. pod adresem: www.visionexpress.pl 
 
W dniu wejścia w życie powyżej opisanej zmiany, Regulamin  
w dotychczasowej treści zostanie usunięty ze strony internetowej.  

    

http://www.visionexpress.pl/

