
 
 
 

Regulamin  

§ 1 Postanowienia ogólnie 

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „-20% w dniu badania”, 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 26.07.2021 i obowiązuje do odwołania.  
2. Uczestnikami Promocji, zwanymi dalej „Uczestnikami”, są wszyscy klienci, zarówno ci, którzy posiadają opiekę 

medyczną w Medicover jak i ci, którzy jeszcze nie są pacjentami Medicover.  
3. Warunki Promocji: 

a. Uczestnik Promocji nabywa prawa do rabatu 20% od cen podstawowych na oprawy okularowe, szkła 
korekcyjne lub okulary przeciwsłoneczne. 

b. Warunkiem skorzystania z oferty jest  dokonanie zakupu w dniu badania u Optometrysty oraz przystąpienie 
do bezpłatnego  programu lojalnościowego Mediclub poprzez rejestrację na www.mediclub.pl 

c. Pacjentom, którzy nie posiadają opieki medycznej w Medicover a chcieliby dokonać zakupu w ramach 
promocji, przysługuje bezpłatne badanie wzroku w Medicover Optyk. 

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

innymi programami promocyjnymi. 

 
§ 3 Salony Medicover Optyk 

1. Promocja obowiązuje w salonach optycznych Medicover Optyk: 

Warszawa: 

•Medicover Optyk, ul. Franciszka Klimczaka 1 

•Medicover Optyk,  Al. Jana Pawła II 27 

•Medicover Optyk, Al. Rzeczypospolitej 5 

•Medicover Optyk, ul. Grochowska 306/308 

Wrocław: 

•Medicover Optyk, ul. Grabiszyńska 240 

•Medicover Optyk ul. Powstańców Śląskich 7a 

Łódź:  

•Medicover Optyk, Al. E. Rydza - Śmigłego 20 

Katowice: 

•Medicover Optyk, ul. Graniczna 54 

Gdańsk: 

•Medicover Optyk, Al. Grunwaldzka 472E (Olivia Business Park) 

Kraków: 

•Medicover Optyk, ul. Podgórska 36 
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Poznań: 

•Medicover Optyk, ul. Matyi 8 

 

 

§ 4 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. 


