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Regulamin akcji promocyjnej  „Etui na okulary za 1zł” 

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia stałej oferty  „Etui na okulary za 1zł” 

(dalej „Regulamin”) przez „Vision Express SP” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisanej 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 „Organizator”).  

I. Czas trwania Akcji promocyjnej  

Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 29.11.2017r. do odwołania lub do 

wyczerpania puli produktów w promocji.   

II. Miejsce prowadzenia Akcji promocyjnej  

 Akcja Promocyjna obowiązuje w salonach działających pod firmą VISION EXPRESS na terenie Polski. 

Lista Salonów Optycznych jest dostępna na stronie internetowej visionexpress.pl/salony   

III. Warunki i zasady skorzystania z Akcji promocyjnej  

1. Warunkiem udziału w Akcji promocyjnej jest dokonanie zakupu dowolnego akcesorium 

znajdującego się w ofercie salonu (łańcuszki, gumki, sznureczki, płyny do czyszczenia 

soczewek  okularowych, chusteczki do czyszczenia na sucho, chusteczki nawilżone).   

2. Uczestnik, który dokona zakupu dowolnego akcesorium wymienionego w punkcie powyżej 

uprawniony jest do zakupu jednej (1) sztuki etui na okulary Vision Express w promocyjnej 

cenie 1 zł. Lista etui Vision Express dostępnych w promocyjnej cenie 1 zł poniżej:  

 

SKU 
 

OPIS 

FUT.201805 60343193 FUTERAŁ MAŁY LC0045 BROWN 

FUT.201851 60343515 FUTERAŁ MAŁY LC0045 BLACK 

FUT.201849 60343501 FUTERAŁ MAŁY LC0045 RED 

FUT.201850 60343508 FUTERAŁ MAŁY LC0045 NAVY BLUE 

FUT.201806 60343200 FUTERAŁ ŚREDNI LC0051 BROWN 

FUT.201854 60343536 FUTERAŁ ŚREDNI LC0051 BLACK 

FUT.201852 60343522 FUTERAŁ ŚREDNI LC0051 RED 

FUT.201853 60343529 FUTERAŁ ŚREDNI LC0051 NAV BLUE 

FUT.201807 60343207 FUTERAŁ SUN LC0073 BROWN 

FUT.201857 60343557 FUTERAŁ SUN LC0073 BLACK 

FUT.201855 60343543 FUTERAŁ SUN LC0073 RED 

FUT.201856 60343550 FUTERAŁ SUN LC0073 NAVY BLUE 
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IV. Łączenie Akcji promocyjnej z innymi promocjami  

1. Akcja promocyjna nie łączy się ze zniżkami i innymi promocjami oferowanymi przez 

Organizatora.  

V. Reklamacje i adres do korespondencji  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można zgłaszać: (i) na piśmie na adres 

Organizatora :  ul. Domaniewska 39, Warszawa 02-672; lub (ii) mailowo na następujący adres 

mailowy Organizatora: biuro@visionexpress.pl, z dopiskiem, że korespondencja dotyczy 

reklamacji w akcji promocyjnej „15% na wszystkie akcesoria”. Reklamacja powinna zawierać: 

(i) imię i nazwisko reklamującego; (ii) adres do korespondecji; (iii) opis sytuacji stanowiącej 

podstawę reklamacji; oraz (iv) żądanie skarżącego. Reklamacje są rozpatrywane przez 

Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O 

sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona – w 

zależności od sposobu złożenia reklamacji – listem poleconym lub wiadomością e-mail.  

2. Informacje dotyczące akcji promocyjnej są dostępne w salonach Vision Express.  

VI. Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Vision Express SP Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa. Informujemy, że dane 

osobowe podane przez Klientów w związku z Akcją promocyjną przetwarzane są przez 

Organizatora w celu realizacji Akcji promocyjnej, w tym w celu rozpatrzenia reklamacji 

Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych 

jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym wydłużenia bądź 

skrócenia czasu trwania Akcji promocyjnej. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony 

Regulamin) będzie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem: 

visionexpress.pl/pozostale-regulaminy  oraz zostanie umieszczona w Salonach Optycznych. 

Zmiana zostanie opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym 

niż 7-dniowym. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw nabytych Klientów na 

podstawie dotychczasowych postanowień.  

2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.  

 

  

Warszawa, 27.11.2017   

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

