
Aby skorzystać z  „Wyzwania 21 dni z ACUVUE®, należy pobrać aplikację mobilną  „Twoje ACUVUE®” oraz zalogować się w niej celem pobrania odpowiedniego vouchera.
ˆBezpłatne soczewki kontaktowe ACUVUE® (10 szt. soczewek jednodniowych lub 2 szt. dwutygodniowych), można otrzymać wyłącznie po płatnym badaniu wzroku z dopasowaniem soczewek kontaktowych. Cenę badania każdy salon ustala indywidualnie. Lista salonów wymieniona jest na stronie 
www.acuvue.pl/odbierz-soczewki/znajdz-specjaliste. Organizatorem promocji i właścicielem gra�ki jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. lłżecka 24, 02-135 Warszawa. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.acuvue.pl/sites/acuvue_pl/�les/bezplatne_scczewki_probne.pdf. *Promocja 
„Pakiet na start” (dalej „Promocja”) trwa od 10 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania voucherów. Promocja polega na uprawnieniu konsumenta do otrzymania rabatu o wartości 50 zł z możliwością wykorzystania w Salonie optycznym biorącym udział w Promocji pod warunkiem 
przeprowadzenia odpłatnego badania wzroku wraz z dopasowaniem soczewek kontaktowych. Rabat przysługuje wyłącznie na zakup soczewek kontaktowych ACUVUE® będących przedmiotem Promocji: 1-DAY ACUVUE® MOIST (30, 90, 180 szt.), 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM (30 szt.), 1-DAY 
ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL (30 szt.), ACUVUE® OASYS (6, 12, 24 szt.), ACUVUE®' OASYS for ASTIGMATISM (6 szt.), ACUVUE® OASYS 1-Day (30, 90 szt.), ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM (30 szt.) lub ACUVUE® OASYS with Transitions™ (6 szt.), które dostępne są w salonach okulistyczno-optycznych 
(placówkach detalicznych) prowadzących bezpośrednią sprzedaż soczewek kontaktowych do konsumentów na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej, „Salony”). Salony biorące udział w Promocji wymienione są na stronie www.acuvue.pl/odbierz-soczewki/znajdz-specjaliste. Organizatorem 
Promocji jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. lłżecka 24, 02-135 Warszawa. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.acuvue.pl/odbierz-soczewki. †Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Twoja satysfakcja z soczewek kontaktowych ACUVUE® nie jest stuprocentowa, odeślij je, a zwrócimy Ci 
pieniądze. Programem objęte są następujące produkty: 1-DAY ACUVUE® TruEye® (30, 90 lub 180 szt.), 1-DAY ACUVUE® MOIST (30, 90 lub 180 szt.), 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM (30 szt.), 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL (30 szt.), ACUVUE® OASYS (6, 12 lub 24 szt.), ACUVUE® OASYS for 
ASTIGMATISM (6 szt.), ACUVUE® OASYS 1-Day (30 lub 90 szt.), ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM (30 szt.) oraz ACUVUE® OASYS with Transitions™ (6 szt.). Organizatorem promocji jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. lłżecka 24, 02-135 Warszawa, Polska 2021. Warunki skorzystania z programu 
oraz regulamin dostępne są na stronie https://www.acuvue.pl/odbierz-soczewki/satysfakcja-gwarantowana. ACUVUE® jest znakiem towarowym �rmy Johnson & Johnson © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Polska. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000032278, NIP 113-00-20-467, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych, 2022, SK/2021/08/0005

Ściągnij aplikację Twoje ACUVUE® i umów się 
na badanie wzroku z dopasowaniem soczewek kontaktowych

Po badaniu otrzymasz:
bezpłatne soczewki próbneˆ 
(10 szt. jednodniowych lub 2 szt. dwutygodniowych)

szkolenie z zakładania i zdejmowania soczewek

kosmetyczkę z materiałami edukacyjnymi! 

50 zł zniżki na zakup pierwszego opakowania soczewek*

Zrealizuj voucher 
Standard Jakości ACUVUE® lub Pakiet na Start, 

a przez 21 dni będziesz otrzymywać powiadomienia z poradami 
dotyczącymi użytkowania soczewek kontaktowych!

ODBIERZ

zł

ZNIŻKI^ 
na zakup soczewek

SATYSFAKCJA 
GWARANTOWANA
ALBO ZWROT PIENIĘDZYt

Jeśli z jakichkolwiek powodów uznasz, że nie jest to produkt dla Ciebie, 
zwrócimy Ci pieniądze za zakupione, niewykorzystane soczewki kontaktowe.

I ODBIERZ PRÓBNE 
SOCZEWKI KONTAKTOWE GRATISˆ

z  AC U V U E®

P O D E J M I J
W YZ WA N I E


