Warszawa 29.08.2019r.
REGULAMIN PROMOCJI „600+1” 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 promocji

I. Postanowienia ogólne
1. Promocja „600+1” w Salonie Doktor Marchewka jest przeprowadzana na terenie RP na
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Promocja”).
2. Promocja obowiązuje od dnia 01 września 2019 do 31 października 2019 lub do wyczerpania
zapasów w Salonie.
3. Promocja obowiązuje przy zakupie dwóch kompletnych par okularów – oprawa + soczewki.
II. Zasady Promocji
1. Klient po zakupie kompletnych okularów tj. soczewek okularowych i oprawy okularowej o
łącznej wartości nie mniejszej niż 600zł (Zlecenie „A”) otrzyma drugą oprawę okularową w cenie 1zł
(zlecenie „B”)
2.

Na zlecenie „A” nie mogą być udzielane żadne rabaty i promocje.

3. Rabat w przypadku drugiego zamówienia dotyczy tylko i wyłącznie oprawy okularowej. Nie
mogą być udzielane żadne rabaty i promocje na soczewki.
4.

Promocja dotyczy opraw okularowych z ceną na metce 100, 150, 200, 250 i 300zł.

5.

Rabat naliczony będzie na oprawę tak, aby cena po rabacie wynosiła 1zł.

6. Przyjmuje się numerację zleceń zgodną z aktualnym licznikiem oraz dodaniem do tego numeru
A lub B. Np. SAL/34A/09/19 i SAL/34B/09/19 zgodnie z punktem II. 1 powyżej.
7.

Promocja nie łączy się z innymi ofertami i promocjami.

8. Do Zlecenia A i Zlecenia B można dokupić Pakiet Serwisowy jeśli zlecenie spełnia jego
wymagania.
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9. Rabat naliczany jest wyłącznie przy zakupie dwóch kompletnych par okularów – oprawa +
soczewki.
10. W zleceniu w polu Promocja należy zeskanować kod kreskowy:

11. Organizator Promocji nie zapewnia pełnej dostępności wszystkich kolekcji we wszystkich
Salonach.
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 Promocji 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. Promocja opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami
obowiązującymi w Salonach.
3. 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.
4. Promocja może być odwołana przed terminem bez podania przyczyny.
5. Termin realizacji prac promocyjnych może się wydłużyć do 30 dni roboczych.
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