Informujemy, iż nastąpiła zmiana Regulaminu Programu
"Kupony wartościowe" w ten sposób, iż w pkt III Regulaminu
dotyczącym warunków i zasad korzystania z Programu
zmieniony został:
1) ust. 15, któremu nadano następujące brzmienie:
Kupon na Okulary i Badanie Wzroku może być wykorzystany przez tę
samą osobę która dokonała zamówienia i zakupiła Kompletną Parę
Okularów uprawniającą do otrzymania tego kuponu, jak również przez
każdą inną osobą będącą w posiadaniu Kuponu na Okulary i Badanie
Wzroku. Oznacza to, iż Kupon na Okulary i Badanie Wzroku może być
wykorzystany także przez inną osobę niż Uczestnik (dalej „Inna
Osoba”).

2) ust. 20, któremu nadano następujące brzmienie:
Dokonanie zakupu Kompletnej Pary Okularów przez klienta Salonu
Optycznego przy użyciu któregokolwiek z Kuponów Wartościowych (tj.
dokonanie zakupu Kompletnej Pary Okularów ze zniżką wynikającą z
Kuponu Wartościowego) nie uprawnia takiego klienta do otrzymania
Kuponów Wartościowych, z zastrzeżeniem ust. 21 poniżej.

oraz dodano nowy ust. 21 o następującym brzmieniu:
Inna Osoba, która skorzysta z Kuponu na Okulary i Badanie Wzroku
zgodnie z ust. 15 powyżej i dokona w ramach realizacji tego kuponu
zakupu Kompletnej Pary Okularów, z chwilą tego zakupu otrzymuje
status Uczestnika w rozumieniu niniejszego Regulaminu i nabywa
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uprawnienie do otrzymania wszystkich 3 Kuponów Wartościowych na
zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Zmiana wchodzi w życie po upływie 3 dni od jej ogłoszenia, tj.
w dniu 09 lutego 2019 roku. Regulamin w dotychczasowym
brzmieniu oraz nowa wersja Regulaminu dostępne są na
stronie internetowej Vision Express SP Sp. z o.o. pod
adresem: https://visionexpress.pl/artykul/regulaminy.
W dniu wejścia w życie powyżej opisanej zmiany, Regulamin
w dotychczasowej treści zostanie usunięty ze strony
internetowej.
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