
 
  
   

 

§ 1 Postanowienia ogólnie 

 

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „DOSKONAŁE POŁĄCZENIE”, 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 01.09.2021 r. i trwa do 31.10.2021 r. 
2. Po upływie terminu zakończenia Promocji opisana poniżej oferta nie obowiązuje. 
3. Uczestnikami Promocji, zwanymi dalej „Uczestnikami”, są wszyscy klienci, osoby fizyczne zarówno ci, którzy posiadają 

opiekę medyczną w Medicover jak i ci, którzy jeszcze nie są pacjentami Medicover.  
4. Warunki promocji: 

4.1. W ramach promocji Uczestnik ma możliwość zakupu wybranych pełnych okularów w promocyjnej cenie pod 
warunkiem zakupu szkieł Essilor Trio Clean: 
a. Model RX7047 w cenie 499 zł 
b. Model VO4177 w cenie 419 zł 
c. Model EA3183 w cenie 599 zł 

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

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

5. Medicover Optyk zapewnia dodatkową gwarancję na uszkodzenia mechaniczne zgubienie okularów lub ich kradzież 
w pierwszym roku ich użytkowania.  

A. Gwarancja jest jednorazowa i obowiązuje przy zakupie kompletnych okularów korekcyjnych oraz 
okularów słonecznych.  

B. Gwarancja  upoważnia do udzielenia rabatu w wysokości 50% wartości pierwotnego zakupu od ceny 
regularnej na takie same okulary  zakupione w salonie Medicover Optyk w miarę dostępnych części u 
Producenta.   

C. Gwarancja obowiązuje do roku (365 dni) od daty zakupu zniszczonych lub utraconych okularów w 
salonie, w którym dokonano zakupu.  

D. W przypadku dodatkowej gwarancji wraz z okularami należy dostarczyć oryginalne opakowania z 
soczewek  okularowych oraz dowód zakupu.  

E. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone  w terminie 14 dni od daty jego otrzymania  
F. W przypadku braku dostępnych opraw lub szkieł okularowych Uczestnik ma prawo wybrać inną oprawę 

w takiej samej kwocie lub droższe za dopłatą.  
G.  Jeżeli uczestnik wybierze droższą oprawkę niż ta , która uległa zniszczeniu maksymalny rabat jaki może 

uzyskać na jej zakup wynosi 50% wartości zakupu starej oprawki.  
H. Jeżeli uczestnik wybierze tańszą oprawkę niż ta, która uległa zniszczeniu , maksymalny rabat jaki może 

uzyskać na jej zakup wynosi 50% wartości nowo wybranej oprawki. Różnica nie podlega zwrotowi 
5. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie w wyznaczonym czasie trwania Promocji. 
6. Rabaty w ramach Promocji nie sumują się z rabatami przysługującymi z tytułu posiadanej opieki w Medicover ani 

innymi programami promocyjnymi. 

Regulamin promocji 

 „DOSKONAŁE POŁĄCZENIE”  

http://www.mediclub.pl/


 
  
   

 
§ 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, Szpital Medicover, 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) 

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. 


