
Regulamin akcji promocyjnej „Ile lat = tyle zniżki x2” 

 

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady organizacji i prowadzenia 
akcji promocyjnej „Ile lat = tyle zniżki x2” (dalej „Promocją”) przez Best Vision Salon 
Optyczny Joanna Potrzebowska z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej 
Curie 33, 85-733 Bydgsoszcz. 

 

I. Czas trwania Promocji 

Promocja zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 1.11.2019 r. do dnia 
31.12.2019 r., lub do wyczerpania puli produktów przeznaczonych do promocji. 

 

II. Miejsce prowadzenia Promocji 

Promocja obowiązuje w salonach optycznych Best Vision mieszczących się w 
Bydgoszczy (ul. M. Skłodowskiej Curie 33) oraz Brzozie (ul. Łabiszyńska 1). 

 

III. Warunki i zasady skorzystania z Promocji 

1. W promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w 
Salonie Optycznym Best Vision w czasie trwania Promocji (dalej „Klient”) i 
spełnia warunki określone w Regulaminie poniżej: 
a) Jeśli przy składaniu zamówienia na zakup 1 kompletnej pary okularów 

korekcyjnych z soczewkami jednoogniskowymi, dwuogniskowymi, 
biurowymi lub relaksacyjnymi (tj. zamówienie obejmujące 1 oprawę + 2 
soczewki jednoogniskowe, dwuogniskowe, biuroe lub relaksacyjne), Klient 
złoży oświadczenie o swoim wieku i okaże dokument na potwierdzenie 
swojego wieku wskazanego w oświadczeniu – wtedy Klient będzie 
uprawniony do otrzymania zniżki na zakup tej kompletnej pary okularów 
korekcyjnych w wysokości odpowiadającej wiekowi Klienta (według 
oświadczenia Klienta) liczoną w ten sposób, iż za każdy pełen 1 /słownie: 
jeden/ rok życia Klienta, Klient otrzyma 1,00 PLN /słownie: jeden złoty/ 
zniżki, a wyliczona w ten sposób wartość zniżki zostanie powiększona 
dwukrotnie, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej. 

b) Jeśli przy składaniu zamówienia na zakup kompletnej pary okularów 
korekcyjnych z soczewkami progresywnymi (tj. zamówienie obejmujące 1 
oprawę + 2 soczewki progresywne do tej oprawy), Klient złoży 
oświadczenie o swoim wieku i okaże dokument na potwierdzenie swojego 



wieku wskazanego w oświadczeniu – wtedy Klient będzie uprawniony do 
otrzymania zniżki na zakup tej kompletnej pary okularów korekcyjnych w 
wysokości odpowiadającej wiekowi Klienta (według oświadczenia Klienta) 
liczoną w ten sposób, iż za każdy pełen 1 /słownie: jeden/ rok życia Klient 
otrzyma 1,00 PLN /słownie: jeden złoty/ zniżki, a wyliczona w ten sposób 
wartość zniżki zostanie powiększona trzykrotnie, z zastrzeżeniem pkt 3 
poniżej. 

2. W ramach Akcji promocyjnej zniżka dotyczy zakupu jednej /słownie: jednej/ 
kompletnej pary okularów korekcyjnych (oprawa + 2 soczewki), o której mowa 
w pkt. 1a) powyżej, o wartości co najmniej 400,00 PLN /słownie: czterysta 
złotych/ brutto. Zniżka przysługuje od ceny regularnej (tj. od ceny znajdującej 
się na oprawie okularów). 

3. W ramach Akcji promocyjnej zniżka dotyczy zakupu jednej /słownie: jednej/ 
kompletnej pary okularów korekcyjnych (oprawa + 2 soczewki), o której mowa 
w pkt. 1b) powyżej, o wartości co najmniej 800,00 PLN /słownie: osiemset 
złotych/ brutto. Zniżka przysługuje od ceny regularnej (tj. od ceny znajdującej 
się na oprawie okularów). Zniżka nie obowiązuje na soczewki progresywne 
Firstpal produkowane przez firmę Shamir. 

 

IV. Niełączenie Promocji z innymi promocjami 

Promocja nie łączy się ze zniżkami i innymi promocjami oferowanymi przez 
Organizatora. 

 

V. Reklamacje i adres do korespondencji 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać: na piśmie na adres 
Organizatora: ul. M. Skłodowskiej Curie 33, Bydgoszcz 85-733; lub mailowo 
na adres mailowy Organizatora: kontakt@best-vision.pl, z dopiskiem, że 
korespondencja dotyczy reklamacji w Promocji „Ile lat = tyle zniżki x2”. 
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko reklamującego, adres do 
korespondencji, opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji, oraz żądanie 
skarżącego. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 
14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie 
załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona – 
w zależności od sposobu złożenia reklamacji – listem lub wiadomością e-mail. 

2. Informacje dotyczące Promocji są dostępne w Salonach Optycznych Best 
Vision. Regulamin Promocji jest dostępny w Salonach Optycznych Best Vision 
oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod 
adresem: www.best-vision.pl. 
 
 



VI. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Promocji jest 
Organizator, tj. Best Vision Salon Optyczny Joanna Potrzebowska z siedzibą 
w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej Curie 33, 85-733 Bydgoszcz. 
Informujemy, że dane osobowe podane przez Klientów w związku z Promocją 
przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji Promocji, w tym w celu 
rozpatrzenia reklamacji Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. 

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w 
Promocji. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym 
wydłużenia bądź skrócenia czasu trwania Promocji. Informacja o zmianie 
Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) będzie opublikowana przez Organizatora na 
stronie internetowej pod adresem: www.best-vision.pl. oraz zostanie umieszczona w 
Salonach Optycznych Best Vision. Zmiana zostanie opublikowana z odpowiednim 
wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym niż 3-dniowym. Zmiana Regulaminu 
nie będzie naruszała praw nabytych przez Klientów na podstawie dotychczasowych 
postanowień. 


