
Regulamin promocji „Zniżka firmowa -20%”. 
Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez salon optyczny Okularium, akcji 

promocyjnej „Zniżka firmowa -20%”. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument (dalej jako „Regulamin”) opisuje warunki promocji „Zniżka firmowa -

20%” (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 30 marca 2021 do odwołania. 

II. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej 

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

których lista znajduje się na stronie internetowej organizatora pod adresem: 

https://okularium.pl/znajdz-salon/lista/ 

III. Warunki i zasady skorzystania z akcji promocyjnej 

1. Promocja dotyczy wybranych produktów – okularów korekcyjnych oraz przeciwsłonecznych 

dostępnych w salonach Okularium. 

2. Obniżenie cen produktów objętych promocją będzie wynosiło – 20% od regularnej ceny 

detalicznej  

3. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy Klient, który posiada kartę rabatową 

salonu Okularium w wersji papierowej i dokona zakupu okularów korekcyjnych ze szkłami 

okularowymi z co najmniej podstawową powłoką antyrefleksyjną wraz z dowolna oprawą i 

montażem 29zł lub okularów przeciwsłonecznych. 

4. Karta rabatowa, którą posiada Klient jest jednorazowa i należy ją zwrócić obsłudze przy 

dokonaniu zakupu/ wypisaniu zlecenia. 

5. Promocja, o której mowa w Regulaminie nie dotyczy produktów dostępnych po obniżonych 

cenach niewynikających z promocji. 

6. Uczestnik promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania 

pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie. 

7. 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 „Zniżka firmowa 20%”, 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. 

 

 

https://okularium.pl/znajdz-salon/lista/

