REGULAMIN PROGRAMU „VisionComfort”
Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia programu „VisionComfort”,
zwanego dalej „Programem”, przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
/02-672/, ul. 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, NIP 951-19-72-542, adres e-mail
biuro@visionexpress.pl (zwaną dalej „Vision Express”).
I. Opis programu
1.
Program jest dostępny dla Klientów od dnia 01 grudnia 2014 roku i będzie
obowiązywał do odwołania.
2.
W ramach Programu (w związku z podpisaną pomiędzy Vision Express a
Klientem Umową), Vision Express zobowiązana będzie do dostarczania
określonych przez Klienta produktów, na adres wskazany w Umowie, zgodnie
z terminarzem określonym w Umowie oraz po cenie określonej w Umowie, z
zastrzeżeniem postanowień Ogólnych Warunków Umowy.
3.
Program jest dostępny w salonach stacjonarnych Vision Express Super Optyk
wskazanych w załączniku nr 3 oraz we wszystkich salonach Vision Express
Trendy, zwanych dalej Salonami Vision Express. Zmiana załącznika w
zakresie zmiany salonów, w których dostępny jest program nie będzie
stanowiła zmiany Umowy i nie będzie wymagała podpisania aneksu.
II. Warunki programu
1.
Z Programu będzie korzystał Klient, który w czasie obowiązywania Programu
zawrze i podpisze UMOWĘ ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH
PROGRAMU „VisionComfort” (zwaną dalej Umową) w Salonie Vision
Express na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Umowa wraz z
Ogólnymi Warunkami Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
2.
Lista produktów dostępnych w ramach Programu stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
3.
Vision Express zastrzega sobie prawo do zmiany listy produktów dostępnych
w ramach programu „VisionComfort ” z zastrzeżeniem pkt nr II 4.
4.
W sytuacji zmiany listy produktów przez Vision Express i braku produktu w
ofercie:
a) Klient otrzyma zgodnie z Umową produkt zastępczy posiadający
porównywalne właściwości co produkt pierwotnie zamówiony,
b) bądź Klient będzie miał prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku
braku akceptacji produktu zastępczego, o którym mowa w pkt a) powyżej,
przy czym w takim wypadku zobowiązany będzie do zwrotu tego produktu
do Vision Express.
5. W Programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby mające pełną zdolność do
czynności prawnych, które spełniają warunki określone niniejszym Regulaminem,
zwane dalej Klientami.

III. Zasady programu:
1.
Klient zawierający Umowę w ramach programu „VisionComfort”:
a.
Dokonuje wyboru soczewek kontaktowych w salonie Vision Express
na warunkach określonych Umową.
b.
Jest uprawniony do dwóch doborów korekcji miękkimi soczewkami
korekcyjnymi w Salonie Vision Express w cenie 1,00 PLN (słownie:
jeden złoty/ w ciągu 12/dwunastu/ miesięcy obowiązywania umowy.
c.
Otrzymuje jednorazową zniżkę na kompletną parę okularów
korekcyjnych (oprawa + 2 soczewki), której wartość w PLN
uzależniona jest od zakupionego pakietu, tabela pakietów wraz z
cennikiem produktów dostępnych w ramach programu stanowi
załącznik nr 3 niniejszego regulaminu:
STANDARD
BRAK ZNIŻKI
BRĄZ
100,00
SREBRO
150,00
ZŁOTO
200,00
PLATYNA 250,00
Zniżkę można zrealizować w terminie 2 tygodni od dnia podpisania Umowy. Zniżka
może być wykorzystana tylko przez tę samą osobę, która zakupiła program
„VisionComfort”. Zniżka może być wykorzystana tylko w tym samym salonie, w
którym podpisana została UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH
PROGRAMU „VisionComfort”. Zniżka nie podlega wymianie na gotówkę i nie jest
wydawana z niej reszta. Zniżka nie podlega zwrotowi. Jeśli kwota zakupu kompletnej
pary okularów korekcyjnych (oprawa + 2 soczewki) lub okularów słonecznych
przewyższa wartość zniżki, to Klient dopłaca różnicę w cenie. Zniżka nie kumuluje się
ze zniżkami wynikającymi z innych akcji promocyjnych
II. Adres do korespondencji.
1.
Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Vision Express SP sp. z
o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa z dopiskiem „Vision Comfort”,
2.
Klient swój adres do korespondencji/dostawy jest zobowiązany podać w
Umowie, a także inne dane do komunikacji: adres poczty elektronicznej i
numer telefonu.
3.
Strony są zobowiązane wzajemnie informować się o zmianie adresu do
korespondencji.
4.
W przypadku zmiany nazwy (firmy), adresu lub siedziby Vision Express,
Vision Express poinformuje o tym fakcie na piśmie Klientów, będących stroną
Umowy. Informacja powyższa nie stanowi zmiany warunków Umowy.
5.
Przesyłka prawidłowo nadana, dwukrotnie awizowana i nieodebrana uznawana
jest uznana za doręczoną.
6.
Informacje dotyczące Programu „VisionComfort” są dostępne w Regulaminie
w Salonie Vision Express oraz pod numerem 0 801 909 900 (opłata zgodnie z
cennikiem operatora).

2.

III. Postanowienia końcowe
1.
Vision Express zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w
czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany

2.

3.
4.

Regulaminu będą doręczone Klientowi, oraz będą dostępne w salonach Vision
Express i na stronie internetowej www.visionexpress.pl
Zmiany Regulaminu będą doręczone Klientowi na piśmie z wyprzedzeniem co
najmniej 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Zmiany
Regulaminu wydane w czasie obowiązywania Umowy będą wiązały Klienta,
jeżeli ich treść zostanie doręczona do Klienta, a Klient nie wypowie Umowy w
terminie 14 dni od daty ich doręczenia.
Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Cennika stanowiącego załącznik do
Regulaminu.
W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają w szczególności przepisy
ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z
pozn. zmianami)

Załącznik nr 1 – Wzór Umowy oraz Ogólne Warunki Umowy

Załącznik nr 2 – Cennik produktów dostępnych w ramach programu „VisionComfort”

PRODUKT

OPAKOWANIE

CENA

PAKIET

Soczewki dzienne
Dailies Total 1

30

98,10 zł

PLATYNA

Dailies Aqua Comfort Plus

30

72.00 zł

SREBRO

Dailies Aqua Comfort Plus Toric

30 107.10 zł

PLATYNA

Dailies Aqua Comfort Plus Multifocal

30 134.10 zł

PLATYNA

iWear Harmony (DD Supreme XX)

30

76.50 zł

PLATYNA

iWear Activ

30

70,20 zł

ZŁOTO

iWear Activ Astigmatism

30

89,10 zł

PLATYNA

iWear Activ Presbyopia

30

98,10 zł

PLATYNA

iWear Fresh (DD Comfort Pro)

30

67.50 zł

BRĄZ

iWear free (dawniej DD Comfort +)

30

60.30 zł

BRĄZ

iWear Fit (DD Basic)

30

53.10 zł

STANDARD

1 Day Acuvue® TruEye™

30

83.70 zł

STANDARD

1 Day Acuvue® Moist™

30

73.80 zł

STANDARD

1 Day Acuvue® Moist™ for Astigmatism

30

88.20 zł

STANDRD

Acuvue® Oasys™ z Hydraclear®

6

85.50 zł

STANDARD

Acuvue® Oasys® for Astigmatism

6 124.20 zł STANDARD

Soczewki 2 tygodniowe

Soczewki miesięczne
iWear Oxygen (XR Supreme)

3

58.50 zł

SREBRO

iWear® Oxygen Astigmatism (XR Toric Supreme)

3

63.90 zł

SREBRO

iWear Oxygen Presbyobia (XR M Supreme)

3

88.20 zł

ZŁOTO

iWear Air (dawniej XR Comfort)

3

48.60 zł

STANDARD

Air Optix Aqua

3

64.80 zł

SREBRO

Air Optix for Astigmatism

3 102.60 zł

ZŁOTO

Załącznik nr 3 – Lista salonów

