REGULAMIN PROMOCJI „BEZPŁATNE SOCZEWKI”

I Czas trwania promocji
1. Akcja promocyjna „Moje pierwsze soczewki" jest przeprowadzana w terminie od
06.11.2020 do wyczerpania zapasów.
2. W przypadku zmiany terminu Promocji, uczestnicy zostaną zawiadomi o zmianie
niezwłocznie po jej wprowadzeniu. Informacja pojawi się do publicznej wiadomości na
stronie: www.mojepierwszesoczewki.pl
II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej
Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w salonach optycznych posiadających w ofercie
soczewki kontaktowe eyeoxy na terenie Polski. Wykaz salonów biorących udział w promocji
znajduje się na stronie www.eyeoxy.pl.
III Uczestnictwo
1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, która w terminie
obowiązywania Promocji spełni warunki Promocji.
2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy salonów optyczny oferujących soczewki
eyeoxy, ewentualni partnerzy/sponsorzy Promocji, ich rodziny oraz osoby mogące mieć
dostęp do informacji o promocji.
IV Zasady promocji
Z promocji korzysta Klient, który w okresie trwania promocji po okazaniu kuponu
pozyskanego na stronie www.eyeoxy.pl, zakupi w salonie optycznym oferującym soczewki
eyeoxy specjalistyczne płatne badanie dopasowania soczewek kontaktowych.
1. Warunkiem otrzymania pary soczewek kontaktowych jest wykonanie badania wzroku
wraz z dopasowaniem soczewek kontaktowych w wybranej placówce widniejącej w
wyszukiwarce umieszczonej na stronie www.eyeoxy.pl w terminie obowiązywania
promocji oraz przedstawienie właściwego kuponu promocyjnego. Wzór kupony
promocyjnego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Jedna osoba może brać udział w promocji tylko jeden raz. Maksymalna ilość soczewek
kontaktowych, które można otrzymać w ramach promocji to 2 soczewki kontaktowe.
3. Lista dostępnych salonów biorąca udział w promocji dostępna jest na http://eyeoxy.pl/

V Postanowienia reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji składane mogą być wyłącznie w salonie, w
którym zostało wykonane płatne badanie wzroku.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego,
przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Koordynatora w terminie 14 dni roboczych od daty
wpływu reklamacji na wskazany adres poczty elektronicznej.
VI Postanowienia końcowe
1. Informacje dotyczące akcji promocyjnej są dostępne na stronie www.eyeoxy.pl
2. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod
rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 2 dni od dnia ich ogłoszenia na
stronie www.eyeoxy.pl

Załącznik nr 1

