
 

 

Regulamin promocji  

„Rabat na okulary Armani Exchange®, Emporio Armani® lub Vogue Eyewear® z soczewkami Nikon®” 

 

Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia promocji „Rabat na okulary Armani Exchange®, Emporio 

Armani® lub Vogue Eyewear® z soczewkami Nikon®” („Promocja”). 

 

1. Ogólne informacje o Promocji 

1.1. Promocja jest prowadzona w terminie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 października  

2021 r. 

1.2. Z Promocji może skorzystać konsument, który w czasie trwania Promocji  zakupi w salonie optycznym 

„Okularium” kompletną parę okularów korekcyjnych składającą się z dowolnych opraw marki Armani 

Exchange®, Emporio Armani® lub Vogue Eyewear® oraz dowolnych szkieł korekcyjnych marki Nikon®. 

1.3. Z Promocji nie mogą skorzystać konsumenci ubiegający się o refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia 

na zakup szkieł korekcyjnych lub okularów. 

 

2. Organizator, miejsce prowadzenia Promocji 

2.1. Organizatorem Promocji jest OPTYKA OXYS SPÓŁKA JAWNA P.GOŁĘBIOWSKI, M.KULAS z siedzibą 

w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 80, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082581; REGON: 003474336, NIP: 6440515875. 

2.2. Promocja dostępna będzie w salonach optycznych „OKULARIUM” należących do organizatora, których lista 

znajduje się na stronie https://okularium.pl/nasze-sklepy. 

 

3. Zasady Promocji 

3.1. W ramach Promocji konsument otrzymuje możliwość zakupienia kompletnej pary okularów korekcyjnych 

składających się z: 

3.1.1. dowolnych opraw okularowych marki Armani Exchange®, Emporio Armani® lub Vogue Eyewear® 

(„Oprawy”) oraz 

3.1.2. dowolnych szkieł korekcyjnych marki Nikon® („Szkła”) 

z rabatem wynoszącym 300zł od ceny brutto Opraw i Szkieł obowiązującej w salonie optycznym przed 

rozpoczęciem Promocji. 

3.2. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych modeli Opraw znajdujących się w bieżącej ofercie salonów 

optycznych. Szczegóły dotyczące konkretnych modeli Opraw objętych Promocją są dostępne w salonach 

optycznych. 

3.3. Promocja nie ma zastosowania do szkieł korekcyjnych lub okularów podlegających lub mogących podlegać 

refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 

4. Postanowienia końcowe 

4.1. Wszelką korespondencję związaną z Promocją należy kierować na adres organizatora.  

4.2. Dodatkowe informacje związane z Promocją można uzyskać u organizatora. 

https://okularium.pl/nasze-sklepy

