
Regulamin promocji „Druga para okularów za 1 zł”. 

 

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez salon optyczny Okularium, akcji 

promocyjnej „Druga para okularów za 1 zł”. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument (dalej jako „Regulamin”) opisuje warunki promocji „Druga para okularów 

za 1 zł” (dalej jako „Promocja”). 

2. Organizatorem promocji jest OPTYKA OXYS SPÓŁKA JAWNA P.GOŁEBIOWSKI, M.KULAS z 

siedzibą w Będzinie, kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat BĘDZIŃSKI, gmina BĘDZIN, miejsc. BĘDZIN, ul. 

MODRZEJOWSKA, nr 80, miejsc. BĘDZIN, kod 42-500, poczta BEDZIN, REGON 003474336, NIP 

6440515875, KRS 0000082581 (dalej jako „my” lub „Organizator”). 

 

II. Czas trwania 

1. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona od 1 czerwca do 31  sierpnia 2022 roku. 

 

II. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej 

1. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona we wszystkich salonach optycznych Okularium. 

Szczegółowy wykaz salonów znajduje się na stronie https://okularium.pl/nasze-salony 

 

III. Warunki i zasady skorzystania z akcji promocyjnej 

1. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy Klient, który dokona zakupu okularów 

korekcyjnych za minimum 500 zł (oprawa+soczewki + usługa montażu) 

2. W dniu zakupu Klient kupując pierwsze okulary korekcyjne, które spełniają warunki z punktu 

1 niniejszego regulaminu, jest uprawniony do otrzymania drugiej pary okularów za 1 zł (nazywanej 

dalej „promocyjną parą okularów”). 

3. Promocyjna para okularów to oprawy do 319 zł marek Oxys, Nature,H1N1, Clark, Cotton 

Club. Lista opraw dostępna jest u sprzedawców.  

4. Promocyjna para okularów  dotyczy magazynowych szkieł okularowych( zakres mocy) JZO 

Praktis str 29 HOYA  Maxee w indeksie 1.5 UTR. Str 4. Klient może dopłacić do droższych szkieł 

okularowych. 

5. Promocyjna para okularów, tak jak i pełnopłatna para okularów dotyczą jednego klienta 

(moce korekcyjne do dali lub do bliży) 

6. Klient nie może dokonać zakupu promocyjnej pary okularów dla innej osoby. 

7. Do promocyjnej pary okularów nie można zakupić pakietu ubezpieczeniowego. 



8. Uczestnicy promocji mogą brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania 

pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie. 

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami). W przypadku obowiązywania 

innych promocji (w tym zniżek) Uczestnik promocji ma prawo wyboru czy korzysta z postanowień 

promocji „Druga para okularów za 1 zł”, czy uczestniczy w innej promocji. 

 

IV. Promocja nie łączy się: 

1. Z innymi zniżkami i promocjami obowiązującymi w salonach Okularium. 

2. Z kuponami specjalnymi. 

3. Z kartami i rabatami dla stałego klienta. 

4. Z Kartą Dużej Rodziny. 


