REGULAMIN PROMOCJI „GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY SOCZEWEK
MAXCHEW"
§1
Regulamin określa zasady zobowiązania Fabryka Okularów Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297559, NIP:
5222874328 REGON: 141274828, o kapitał zakładowy: 2.685.000 zł (dalej
„Fabryka Okularów”) „Gwarancja najniższej ceny".
2. Fabryka Okularów jest właścicielem sieci salonów optycznych Doktor
Marchewka.
3. „Gwarancja najniższej ceny” odnosi się do sprzedaży detalicznej w obrocie
konsumenckim w salonach optycznych Doktor Marchewka.
1.

§2
Zobowiązanie Fabryki Okularów pod nazwą „Gwarancja najniższej ceny" dotyczy
zwrotu różnicy pomiędzy ceną zapłaconą przez klienta (konsumenta w
rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego) na rzecz Fabryki Okularów, a niższą
ceną obowiązującą w innym salonie optycznym, jeżeli spełnione zostaną łącznie
wymienione poniżej warunki:
a) klient dokona zakupu okularów korekcyjnych w salonie optycznym Doktor
Marchewka
(aktualna
lista
salonów
dostępna
na
stronie
http://www.doktormarchewka.com/salony/ ),
b) klient kupił soczewki okularowe z katalogu „Maxchew” (aktualny katalog
dostępny w Salonach Doktor Marchewka),
c) w terminie 15 dni od daty zakupu (tj. od daty podpisania przez klienta zlecenia
wykonania okularów korekcyjnych), klient przedstawi w salonie optycznym
Doktor Marchewka dokumenty wymagane do uzyskania zwrotu różnicy w cenie
wskazane w § 3 ust. 1 lit a) i b) potwierdzające, że znalezienie podobnego
produktu oferowanego w niższej cenie w innym salonie optycznym znajdującym
się w odległości nie większej niż 10km od salonu optycznego Doktor
Marchewka, w którym Klient dokonał zakupu.
2. Przez produkt podobny rozumie się:
a) Soczewki okularowe w tych samych mocach,
b) Soczewki okularowe w tej samej lub lepszej konstrukcji:
i. Jednoogniskowe sferyczne,
ii. Jednoogniskowe asferyczne,
c) Soczewki okularowe o porównywalnej jakości pod względem:
i. Indeks soczewki ten sam lub wyższy,
ii. Odcięcie UV 100% to samo lub wyższe podane w nanometrach,
iii. Jeśli dotyczy, odcięcie światła niebieskiego 50% podane w nanometrach,
iv. Ten sam lub wyższy poziom antyrefleksu,
v. Liczba Abbego ta sama lub wyższa.
3. Zobowiązanie Fabryki Okularów „Gwarancja najniższej ceny" nie dotyczy cen
oferowanych:
a) w sklepach internetowych,
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b)
c)
d)
e)
f)

bezpośrednio przez producentów towarów i hurtowników,
przez inne salony optyczne w ramach wyprzedaży, końcówek serii, promocji,
przez inne salony optyczne po rabacie indywidualnym,
w ramach likwidacji innego salonu optycznego,
zobowiązanie "Gwarancja najniższej ceny" nie dotyczy różnic cenowych
pomiędzy salonami Doktor Marchewka.
§3

W celu otrzymania zwrotu różnicy w cenie, Klient zobowiązany jest przedstawić
w salonie optycznym Doktor Marchewka, w którym dokonał zakupu:
a) dowód zakupu potwierdzający zakup okularów korekcyjnych, w stosunku do
których ma zostać zwrócona różnica w cenie,
b) dowód potwierdzający, że zostały spełnione wszystkie warunki określone w
§ 2. Za formę dowodu należy przyjąć wypełniony formularz Gwarancji
Najniższej ceny, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego
regulaminu.
2. Zwrot różnicy w cenie następuje w taki sam sposób, w jaki i z którego Klient
zapłacił w salonie optycznym Doktor Marchewka cenę za okulary korekcyjne,
których dotyczy zwrot różnicy w cenie.
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§4
Treść Regulaminu podaje się do wiadomości Klientów i Pracowników salonów
optycznych Doktor Marchewka. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
Doktor
Marchewka
pod
adresem:
http://www.doktormarchewka.com/regulaminy/gwarancja_najnizszej_ceny.pdf
§5
Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. W przypadku produktów
zakupionych w salonie optycznym Doktor Marchewka przed dniem wejścia w życie
zmienionego Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
obowiązującego w dniu dokonania zakupu.
§6
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2017 r.
Promocja „Gwarancja Najniższej Ceny” obowiązuje do odwołania lub do wyczerpania
towarów objętych promocją.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Promocji „Gwarancja Najniższej Ceny”
Formularz Gwarancja Ceny
Dotyczy zlecenia numer: ________________________
Cena sprzedaży: _______________,____ złotych
Data Zakupu: ____-____-________
Data dostarczenia formularza: ____-____-________
Potwierdzenie pracownika salonu DM: ____-____-________

podpis + pieczątka salonu DM

Wycena dokonana w salonie optycznym (innym niż salon optyczny DM)
Nazwa Salonu: _________________________________
Adres Salonu: ______________________________________________
Data Wyceny: ____-____-________
Soczewki
Porównywalne lub
lepsze?
(wypełnia salon DM)
TAK
NIE
Marka soczewek:
Model soczewek:
Moce soczewek OP:
Moce soczewek OL:
Cena soczewek w katalogu (Załącznik A):
_____________,____ złotych
Rodzaj konstrukcji soczewek:
Indeks soczewki:
Odcięcie UV 100% (w nm):
Odcięcie światła niebieskiego 50% (w nm):
Antyrefleks:
Liczba Abbego:
Na dowód dołączam wydrukowane zdjęcie strony produktu w katalogu z podanym
modelem, ceną i parametrami technicznymi opisane Załącznik A + Numer Zlecenia.

Czy wszystkie parametry porównywalne lub lepsze? (wypełnia salon DM) TAK / NIE
(niepotrzebne skreślić). Podpis pracownika salonu DM: _______________________
Inne (wypełnia salon DM – niepotrzebne skreślić):
Czy oferta ze sklepu internetowego? TAK / NIE
Czy oferta od producenta lub hurtownika? TAK / NIE
Czy oferta w ramach wyprzedaży, końcówki serii, promocji? TAK / NIE
Czy oferta po rabacie indywidualnym? TAK / NIE
Czu oferta w ramach likwidacji sklepu? TAK / NIE
Czy oferta z innego salonu optycznego Doktor Marchewka? TAK / NIE
Podsumowanie (wypełnia salon DM – niepotrzebne skreślić):
Czy oferta porównywalna lub lepsza? (spełnione warunki regulaminu) TAK / NIE
Łączna cena: _____________,____ złotych
Różnica między łączną ceną a ceną sprzedaży (kwota do zwrotu):
___________,____ złotych
Data zwrotu: ____-____-________
Gwarancję rozpatrzono: pozytywnie / negatywnie.
pieczątka i podpis pracownika salonu DM

data i podpis Klienta

