
 
 
 

Regulamin  

§ 1 Postanowienia ogólnie 

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „Przeceny pełne słońca do -40%”, zwaną dalej „Promocją” jest sieć 
salonów optycznych Medicover Optyk z siedzibą główną w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, zwaną dalej 
„Medicover Optyk”. 

 

§ 2 Zasady Promocji 

1. Promocja rozpoczyna się 14.05.2018 r. i kończy 30.06.2018 r.  
2. Po upływie terminu zakończenia Promocji opisana poniżej oferta nie obowiązuje. 
3. Uczestnikami Promocji, zwanymi dalej „Uczestnikami”, są wszyscy pacjenci. Na badanie wzroku zapraszamy 

wyłącznie pacjentów, którzy ukończyli 16 rok życia. Pacjentów, którzy nie ukończyli 18 roku życia zapraszamy na 
badanie wzroku wraz z opiekunem prawnym. 

1. Warunki Promocji: 
a) Uczestnik Promocji może zakupić okulary  słoneczne  w obniżonej cenie z 40% rabatem 
b) Uczestnik Promocji może zakupić szkła korekcyjne barwione  w obniżonej cenie z 30% rabatem. Promocja nie 

dotyczy oprawy okularowej 
c) Uczestnik Promocji może zakupić szkła fotochromowe (Transitions) w obniżonej cenie z 30% rabatem. Promocja 

nie dotyczy oprawy okularowej. Rabat na szkła – z promocji są wyłączone szkła progresywne. 
4. Uczestnik nabywa uprawnienia do zniżek wymienionych w punkcie b i c na podstawie aktualnego dokumentu 

potwierdzającego wadę wzroku (pot. recepty okularowej) wystawionej w czasie trwania Promocji, ustalonym  
w par. 1 pkt. b, c. Recepta okularowa może być wystawiona przez lekarza Centrum Medicover, Medicover Optyk lub 
lekarza innej placówki. 

5. Istnieje możliwość wykonania okularów z receptą okularową wystawioną w terminie wcześniejszym niż data 
rozpoczęcia Promocji lub na podstawie obecnych okularów i skorzystania z zaproponowanych zniżek, jednak tylko 
w przypadku wzięcia pełnej odpowiedzialności za jakość widzenia w tych okularach przez Uczestnika Promocji. 

6. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, w wyznaczonym czasie trwania Promocji. 
7. Rabaty w ramach Promocji nie sumują się z rabatami przysługującymi z tytułu posiadanej opieki w Medicover ani 

innymi programami promocyjnymi. 

 
§ 3 Placówki Medicover Optyk 

1. Promocja obowiązuje w salonach optycznych Medicover Optyk na terenie Warszawy i Wrocławia. Lista placówek 
dostępna na stronie. 

 

§ 4 Warunki reklamacji 

1. Uczestnik Promocji ma prawo zgłosić zastrzeżenia dotyczące jakości widzenia w okularach wyrobionych  
w ramach Promocji w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy od daty wykonania badania wzroku  
w Medicover Optyk. 

2. W sytuacji, w której Uczestnik Promocji  decyduje się na wykonanie okularów na podstawie recepty okularowej 
wystawionej przed datą rozpoczęcia Promocji, reklamacji nie podlega jakość widzenia w okularach 
wyrobionych w ramach Promocji chyba, że osłabiona jakość widzenia w okularach wynika z technicznej wady 
szkła okularowego lub błędnego montażu. 

3. Medicover Optyk zapewnia dodatkowo gwarancji udzielenia 50% zniżki na zakup nowych okularów w 
przypadku zniszczenia mechanicznego okularów zakupionych w ramach Promocji, wynikającego z ewidentnej 
winy Uczestnika, a odrzuconej przez producenta oprawy okularowej. 
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1. Gwarancja obowiązuje do roku (365dni) od daty zakupu zniszczonych okularów. 

2. Zniżka obejmuje zakup takich samych szkieł okularowych oraz takiej samej oprawki, jak ta, która 
uległa zniszczeniu. 

3. Jeżeli oprawka nie będzie już dostępna u producenta, istnieje możliwość wyboru innej oprawki, w 
takiej samej cenie jak ta, która uległa zniszczeniu. 

4. Jeżeli Uczestnik wybierze droższą oprawkę niż ta, która uległa zniszczeniu, maksymalny rabat jaki 
może uzyskać na jej zakup, wynosi 50% wartości startej oprawki. 

5. Jeżeli Uczestnik wybierze tańszą oprawkę niż ta, która uległa zniszczeniu, maksymalny rabat jaki może 
uzyskać na jej zakup, wynosi 50% wartości nowo wybranej oprawki. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Medicover Optyk ma prawo dokonać zmian w Regulaminie bez podania przyczyny w dowolnym terminie 
informując o tym Uczestników Promocji w formie publikacji na stronie internetowej Medicover www.medicover.pl 

2. Zmiany w Regulaminie oraz zakończenie Promocji nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji 
do chwili zakończenia Promocji. 

 

 


