Regulamin akcji promocyjnej „25% rabatu na drugą parę okularów przeciwsłonecznych”
przez Vision Express SP Sp. z o.o.
Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Vision Express SP Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672, Domaniewska 39, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017397 (dalej
„Organizator”) akcji promocyjnej „25% rabatu na drugą parę okularów przeciwsłonecznych”.
I. Czas trwania
Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w terminie od 17.02.2016 r. do odwołania.
II. Miejsce prowadzenia
Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w salonach optycznych Vision Express Super
Optyk. Lista salonów optycznych dostępna jest na stronie internetowej www.visionexpress.pl
III. Zasady
1. Klient, który zakupi dwie pary okularów przeciwsłonecznych, na drugą parę okularów
przeciwsłonecznych otrzyma 25% rabatu.
2. Pierwszą zakupioną parę okularów przeciwsłonecznych Klient kupuje w regularnej
cenie, bez rabatu.
3. Aby otrzymać rabat 25% na drugą parę okularów przeciwsłonecznych, należy spełnić
następujące warunki:
a) dokonać jednorazowego zakupu (przez jednorazowy zakup należy
rozumieć zakup dwóch par okularów na jednym paragonie fiskalnym),
b) rabat jest na tańszą parę okularów przeciwsłonecznych.
4. Akcja promocyjna nie dotyczy okularów przeciwsłonecznych z soczewkami
korekcyjnymi.
5. Akcja promocyjna dotyczy całej oferty okularów przeciwsłonecznych, znajdujących się
w salonie.
IV. Łączenie akcji promocyjnej z innymi zniżkami
Rabat 25% na druga parę okularów przeciwsłonecznych wynikający z ww. akcji promocyjnej
nie kumuluje się ze zniżkami, wynikającymi z innych promocji czy podpisanych przez Vision
Express SP Sp. z o.o. umów partnerskich, chyba, że ich postanowienia stanowią inaczej.
V. Adres do korespondencji.
1. Wszelką korespondencję należy kierować na adres VISION EXPRESS z siedzibą
w Warszawie 02-672, Domaniewska 39, adres mailowy: biuro@visionexpress.pl.

2. Informacje dotyczące akcji promocyjnej są dostępne w salonach optycznych TRENDY
by Vision Express Super Optyk, określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu.
VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji.
Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod
rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 14 dni od dnia umieszczenia
powyższej informacji w salonie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji w każdym czasie oraz
odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu trwania akcji, po upływie 14 dni od dnia
umieszczenia powyższej informacji w salonie.
Warszawa, 14.02.2016 r.

