
 
  
   

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „Okulary dla dzieci i młodzieży”, zwaną dalej „Promocją” jest 
Medicover  Sp. z o.o. z siedzibą główną w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, wpisana do krajowego rejestru 
sądowego pod numerem KRS 0000021314, prowadząca sieć salonów optycznych Medicover Optyk  zwana dalej 
„Medicover Optyk”. 
 
 

§ 2 Zasady Promocji  

 

1. Promocja rozpoczyna się 07.10.2022 r. i trwa do odwołania. 
2. Po odwołaniu  Promocja przestaje obowiązywać. 
3. Uczestnikami Promocji, zwanymi dalej „Uczestnikami”, są wszystkie osoby, będący opiekunami prawnymi dzieci w 

wieku do 18 roku życia, dla których przeznaczona jest oferta Promocyjna, które w dniach promocji dokonają zakupu, 
o którym mowa w ust. 4 poniżej. 

4. Warunki Promocji: 
a. Uczestnik Promocji nabywa prawa do rabatu 25% na pełne okulary korekcyjne (tj. szkła okularowe i oprawy 

okularowe) z soczewkami okularowymi Essilor ( z wyjątkiem soczewek Smile). 
b. Wyjątkiem pozostają marki luksusowe opraw Dior, Loewe, Celine, Fendi, Chanel w przypadku których rabat 

na oprawy nie obowiązuje, a rabat  naliczany jest na szkła okularowe. 
c. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup przez Uczestnika Promocji  pełnych okularów  (tj.  szkieł 

okularowych i oprawy okularowej) przeznaczonych dla Dziecka w salonie Medicover Optyk  
d. Rabat  naliczany jest od ceny regularnej oprawy korekcyjnej i szkieł okularowych  
e. Warunkiem skorzystania z Promocji jest przystąpienie do bezpłatnego programu lojalnościowego Mediclub 

poprzez rejestrację na www.optyk.mediclub.pl 
f. Promocja dotyczy jedynie zakupu opraw korekcyjnych i szkieł okularowych. Nie dotyczy zakupu soczewek 

kontaktowych, okularów przeciwsłonecznych  i akcesoriów. 
g. Pacjentom, którzy nie posiadają opieki medycznej w Medicover a chcieliby dokonać zakupu w ramach 

promocji przysługuje bezpłatne badanie wzroku w Medicover Optyk. 
h. Promocja dotyczy asortymentu tj. opraw korekcyjnych dostępnych w salonie. 

5. Medicover Optyk zapewnia dodatkową gwarancję na uszkodzenia mechaniczne zgubienie okularów lub ich kradzież 
w pierwszym roku ich użytkowania. Szczegóły Gwarancji ujęte zostały w odrębnym dokumencie Gwarancja 
Medicover Optyk dostępnym w Salonach Medicover Optyk. 

 
6. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie w wyznaczonym czasie trwania Promocji. 
7. W przypadku Salonu Medicover Optyk Outlet Żelazna w Katowicach Promocja obowiązuje dla oferty Standardowej 

Salonu rozumianej jako oprawy korekcyjne  i okulary przeciwsłoneczne  z aktualnych kolekcji. Promocja nie łączy się 
z częścią Outletową oferty dostępnej w Salonie, której warunki reguluje oddzielny regulamin dostępny na miejscu. 

8. Rabaty w ramach Promocji nie sumują się z rabatami przysługującymi z tytułu posiadanej opieki w Medicover ani 
innymi programami promocyjnymi. 
 

 
 

 

 

Regulamin promocji 

 „Okulary dla dzieci i młodzieży”  

http://www.optyk.mediclub.pl/


 
  
   

§ 3 Salony Medicover Optyk 

1. Promocja obowiązuje we wszystkich salonach optycznych Medicover Optyk: 

Warszawa: 

•Medicover Optyk, ul. Grochowska 306/308 

•Medicover Optyk, ul. Klimczaka 1 

•Medicover Optyk, al. Rzeczypospolitej 5 

•Medicover Optyk, al. Jana Pawła II 27  

•Medicover Optyk, ul. ul. Żelazna 51/53 

•Medicover Optyk, ul. Wołoska 22 

 

 

Wrocław: 

•Medicover Optyk, ul. Grabiszyńska 240 

•Medicover Optyk ul. Powstańców Śląskich 7a 

Łódź:  

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

•Medicover Optyk, ul. Pomorska 106 

 

Gdańsk: 

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

Poznań 

•Medicover Optyk, ul.Matyi 8 

Kraków 

•Medicover Optyk, ul. Podgórska 36 

•Medicover Optyk, ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 25B 

Szczecin 

•Medicover Optyk, ul. Jacka Malczewskiego 26 

Katowice 

•Medicover Optyk, ul. Żelazna 4  

 

 

 

 



 
  
   

§ 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 w intranecie Grupy Medicover. 

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


