Warszawa 26-03-2018r.
REGULAMIN oferty czasowej „Kupon na okulary 25zł ” w salonie Doktor Marchewka

Organizator Promocji – Fabryka Okularów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarska
15, (kod pocztowy 02-674), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000297559, NIP: 522-287-43- 28, REGON 141274828, kapitał
zakładowy: 10 685 000 zł
Salon - położony na terytorium Polski sieci Doktor Marchewka. Promocja obowiązuje we wszystkich
salonach Doktor Marchewka. Pełna lista dostępna na http://www.doktormarchewka.com/salony/
Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny.
Regulamin- niniejszy Regulamin oferty

I. Postanowienia ogólne
1. Oferta „Kupon na okulary 25zł” w Salonie Doktor Marchewka jest przeprowadzona na terenie
RP na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Oferta”).
2. Oferta obowiązuje w terminie zamieszczonym w poniższej tabeli, odpowiadającemu kodowi
kreskowemu, który jest zamieszczony na kuponie.
Kod kreskowy

Data ważności
Od 01 kwietnia 2018r. do 30 czerwca 2018r.

Od 01 kwietnia 2018r. do 30 czerwca 2018r.

Od 01 maja 2018r. do 31 lipca 2018r.

Od 05 kwietnia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Od 01 maja 2018r. do 31 lipca 2018r.

II. Zasady Oferty
1. Do realizacji zniżki „Kupon na okulary 25zł”, w wysokości 25 PLN uprawnieni są Klienci, którzy w
czasie obowiązywania Oferty czasowej „Kupon na okulary 25zł” przed dokonaniem zakupu okażą w
Salonie ważny kupon a następnie dokonają w Salonie zakupu kompletnej pary okularów tj. pary
soczewek i oprawy.
2. Wartość zlecenia/zakupu przed rabatem musi opiewać na kwotę nie mniejszą niż 250 PLN (bez ew.
cen akcesoriów), do kwoty tej są wliczane wyłącznie ceny soczewek i opraw.
3. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę ani karty podarunkowe.
III. Zwrot Towarów lub obniżenie ceny
1. Postanowienia znajdujące się w tym przepisie mają zastosowanie do zwrotu Towarów lub
obniżenia ceny będącej następstwem uznania reklamacji. Wskazane w tym przepisie
postanowienia nie wyłączają jednak ani nie ograniczają uprawnień przysługujących
konsumentom, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Z zastrzeżeniem III. 1 powyżej, w przypadku ew. obniżenia ceny albo zwrotu Towarów,
nabytych w Salonach na warunkach Oferty opisanej w niniejszym Regulaminie, zwrot albo
obniżenie ceny są ustalane w oparciu o kwoty zakupu po zastosowanym rabacie, czyli
maksymalnie do kwoty faktycznie dokonanego przez Klienta zakupu okularów.

IV. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem
www.doktormarchewka.com
2. Oferta opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z aktualnie obowiązującymi u
Organizatora promocji innymi promocjami i ofertami specjalnymi.
3. Klient może skorzystać z kuponu tylko raz w ramach jednego zakupu bez względu na to iloma
kuponami dysponuje.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach

konsumenta z dnia 30 maja 2014.
5. Regulamin może być aktualizowany w zakresie pkt I. 2 poprzez dodawanie kolejnych, nowych
kuponów wydłużających czas obowiązywania Oferty.

