Warszawa 19-08-2019r.
REGULAMIN „Pakiet Serwisowy” w salonie Doktor Marchewka

Organizator – 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 Pakietu serwisowego

I. Postanowienia ogólne
1. Pakiet Serwisowy jest to płatna usługa dostępna w Salonie Doktor Marchewka jest na terenie RP
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Pakiet Serwisowy”).
2. Pakiet Serwisowy jest dostępny od dnia 01 września 2019r. do odwołania.
3. Pakiet Serwisowy można zakupić najpóźniej w momencie odbioru okularów i jest ważny przez
rok od daty zakupu okularów.
4.

Potwierdzeniem zakupu Pakietu Serwisowego jest karta Twój Pakiet Serwisowy.

II. Zasady Pakietu serwisowego
1. Klient po dokonaniu wyboru kompletnych okularów tj. soczewek okularowych i oprawy
okularowej może dokupić Pakiet Serwisowy w kwocie 10% wartości okularów przed
rabatem. Jest to rejestrowane jako usługa dodatkowa w zleceniu którego dotyczy.
2. Minimalna wartość fiskalna zamówienia do której może być dokupiony Pakiet Serwisowy
to 600zł (soczewki okularowe plus oprawa okularowa = min. 600zł po ewentualnych
rabatach)
3. Zakup Pakietu Serwisowego jest potwierdzany dokumentem – kartą Twój Pakiet
Serwisowy, na której wpisany zostaje numer zlecenia, data odbioru zlecenia, data ważności
Pakietu Serwisowego, oraz wartość oprawy i soczewek przed rabatem.
4. Z Pakietu Serwisowego można skorzystać przez rok od daty zakupu okularów jeden raz.
5. Aby skorzystać z Pakietu Serwisowego, Klient legitymujący się ważną kartą Twój Pakiet

Serwisowy musi przynieść uszkodzone okulary, zgodne ze zleceniem wskazanym na Karcie
Serwisowej, do Salonu w którym te okulary zakupił.
6. Klientowi korzystającemu z Pakietu Serwisowego przysługuje rabat w wysokości 80%
wartości zlecenia do łącznej kwoty podanej na karcie Twój Pakiet Serwisowy na nową
kompletną parę okularów w tej samej łącznej kwocie.
7. Istnieje możliwość wyboru droższych okularów, dopłacając różnicę w cenie powyżej ceny
podanej na karcie Twój Pakiet Serwisowy. W przypadku wyboru tańszych okularów,
różnica nie będzie zwracana.
8. Nie ma możliwości dokupienia pakietu serwisowego do okularów na które został już
udzielony rabat w ramach pakietu serwisowego.
9. Pakiet Serwisowy obejmuję wymianę soczewek okularowych zgodnych z receptą z
pierwotnego zamówienia.
10. Pakiet Serwisowy może być kupowany do zleceń zrealizowanych w bieżących promocjach,
jak również do zleceń z innymi rabatami ale w momencie jego realizacji zniżki 80% nie
może być łączony z jakimikolwiek innym rabatem.
11. Do zlecenia w którym wykorzystywany jest Pakiet Serwisowy w polu Promocja należy
wskanować odpowiedni kod kreskowy, oraz numer zlecenia oryginalnego w polu WZ3.

III. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem
www.doktormarchewka.com oraz we wszystkich salonach Doktor Marchewka.
2. Promocja opisana w niniejszym Regulaminie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w
Salonach oraz z innymi ofertami marketingowymi.
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.

