Regulamin oferty
„ Karta podarunkowa do Medicover Optyk”

§ 1 Postanowienia ogólnie

1.

Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „Karta podarunkowa do Medicover Optyk” zwaną dalej „Ofertą” 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.
2.
3.
4.

5.

Oferta rozpoczyna się 01.02.2022 r. i trwa do odwołania.
Po odwołaniu Oferta przestaje obowiązywać.
Osobami mogącymi skorzystać z oferty, zwanymi dalej „Uczestnikami”, są wszystkie osoby fizyczne zarówno te
posiadające opiekę medyczną w Medicover jak i te, które jeszcze nie są pacjentami Medicover.
Warunki Oferty:
a. Medicover Optyk oferuje klientom sprzedaż kart podarunkowych, które mogą być zasilone dowolna kwotą
wskazaną i opłaconą przez klienta.
b. Karta podarunkowa Medicover Optyk może być wykorzystywana wielokrotnie w każdym z salonów
Medicover Optyk na terenie Polski.
c. Karta kupiona i zasilona w danym salonie Medicover Optyk, może zostać następnie wykorzystana przez
Klienta na zakup w innym salonie Medicover Optyk.
d. Klient, który kupił i zasilił środkami pieniężnymi kartę Medicover Optyk, otrzymuje od salonu potwierdzenie
zasilenia karty w postaci dokumentu KP w przypadku gotówki, bądź potwierdzenie z terminala płatniczego,
jeśli skorzystał z karty płatniczej . Paragon, bądź fakturę klient otrzymuje dopiero w chwili wykorzystania
środków z karty na określony zakup w Medicover Optyk.
e. Okres obowiązywania środków na karcie wynosi sześć miesięcy od chwili zakupu i zasilenia karty, po tym
czasie niewykorzystane na karcie środki nie będą mogły być zużytkowane.
f. Karta umożliwia zapłatę za okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, soczewki okularowe, soczewki
kontaktowe oraz akcesoria dostępne w salonach Medicover Optyk.
g. Kwota, zgromadzona na karcie nie podlega wymianie na środki pieniężne.
h. Klient, który chciałby zapłacić w salonie Medicover Optyk środkami zgromadzonymi na Karcie podarunkowej
Medicover Optyk jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania o tym pracowników salonu.
i. Klient, posiadający kartę Medicover Optyk może nadal skorzystać z bieżącej oferty promocyjnej salonów.
j. Medicover Optyk nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Kart Podarunkowych przez Klienta lub
Posiadacza Karty. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
k. Medicover Optyk zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie kart
podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości
co do ich autentyczności.
Klient korzystający z Oferty może skorzystać wielokrotnie z możliwości zakupu kart podarunkowych Medicover Optyk
w wyznaczonym czasie trwania Oferty.

§ 3 Salony Medicover Optyk
1. Oferta obowiązuje w 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
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
Katowice
•Medicover Optyk, ul. Żelazna 4

§ 4 Postanowienia końcowe

1.
2.

Medicover Optyk ma prawo dokonać zmian w Regulaminie bez podania przyczyny w dowolnym terminie informując
o tym Uczestników Oferty w formie publikacji na stronie internetowej Medicover www.medicover.pl
Zmiany w Regulaminie oraz zakończenie Oferty nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Oferty do chwili
zakończenia Oferty.

