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Regulamin akcji promocyjnej „Boże Narodzenie 2017 z Sodexo”  
 
Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 39, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000017397 (dalej „Organizator”) akcji promocyjnej „Boże Narodzenie 2017 z Sodexo”.  
 
I. Czas trwania 
Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 16.10.2017 roku do dnia 31.01.2018 roku.  
 
II. Miejsce  
Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w salonach optycznych działających pod marką VISION EXPRESS, 

na terenie Polski. Lista salonów optycznych dostępna na stronie internetowej www.visionexpress.pl 

 
III. Warunki i zasady  

Do skorzystania z akcji promocyjnej upoważniony jest Każdy Klient, który przyjdzie do dowolnego 
salonu z kuponem „Sodexo” z chęcią jego zrealizowania.  
 

1. 100 zł zniżki na kompletną parę okularów  
a) Z promocji korzysta Klient, który złoży w salonie optycznym Vision Express zamówienie na zakup 

kompletnej pary okularów korekcyjnych (oprawa + 2 soczewki). 

b) Warunkiem otrzymania zniżki 100,00 /słownie sto złotych/ PLN jest wręczenie Kuponu przed 

złożeniem zamówienia na wybrane okulary korekcyjne (oprawa + 2 soczewki) 

c) Klient uzyska zniżkę w wysokości 100,00 /słownie stu złotych/ PLN jeżeli zakupi okulary korekcyjne 

(oprawa + 2 soczewki) za min. 300,00 /słownie: trzystu złotych/ PLN.  

d) Istnieje możliwość łączenia Kuponów na kompletną parę okularów korekcyjnych (oprawa+ 2 soczewki) 

o nominałach 100 /słownie: sto złotych/ PLN i 140 /słownie: sto czterdzieści złotych/ PLN  przy zakupie za 

kwotę co najmniej 800 /słownie: osiemset złotych/ PLN. 

 

2. 140 zł zniżki na kompletną parę okularów  
a) Z promocji korzysta Klient, który złoży w salonie optycznym Vision Express zamówienie na zakup 

kompletnej pary okularów korekcyjnych (oprawa + 2 soczewki). 
b) Warunkiem otrzymania zniżki 140 /słownie: sto czterdzieści złotych/ PLN jest wręczenie Kuponu przed 

złożeniem zamówienia na wybrane okulary korekcyjne (oprawa + 2 soczewki) 
c) Klient uzyska zniżkę w wysokości 140 /słownie: stu czterdziestu złotych/ PLN jeżeli zakupi okulary 

korekcyjne (oprawa + 2 soczewki) za min. 500 /słownie: pięćset złotych/ PLN.  
d) Istnieje możliwość łączenia Kuponów na kompletną parę okularów korekcyjnych (oprawa+ 2 soczewki) 

o nominałach 100 /słownie: sto złotych/ PLN i 140 /słownie: sto czterdzieści złotych/ PLN  przy zakupie 

za kwotę co najmniej 800 /słownie: osiemset złotych/ PLN. 

 

3. 30% zniżki na akcesoria okularowe  

a) Oferta upoważnia do zakupu poniższych akcesoriów dostępnych w salonach Vision Express:  

-Chusteczki mokre  
-Chusteczki suche 
-Łańcuszki 
-Futerały 
-Płyny do czyszczenia soczewek  

b) Warunkiem zrealizowania zniżki jest pokazanie asystentowi sprzedaży kuponu przed dokonaniem 
zakupu.  

c) Zniżka nie podlega wymianie na gotówkę i nie jest wydawana z niej reszta.  

d) Zniżka nie podlega zwrotowi.  

 
 
 

http://www.visionexpress.pl/
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IV. Łączenie akcji z innymi akcjami promocyjnymi 
Akcja promocyjna nie kumuluje się ze zniżkami wynikającymi z innych akcji promocyjnych prowadzonych przez 
Vision Express, to znaczy, że Klient dokonując zakupu w ramach niniejszej akcji promocyjnej nie może 
skorzystać ze zniżek wynikających z innych akcji promocyjnych.  

 

VI. Adres do korespondencji 
1. Wszelką korespondencję należy kierować na adres VISION EXPRESS z siedzibą              

w Warszawie 02-672, Domaniewska 39, adres mailowy: biuro@visionexpress.pl. 

2. Informacje dotyczące akcji promocyjnej są dostępne w salonach optycznym Vision Express Super Optyk. 
 

VII. Postanowienia końcowe 
1. Vision Express zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji promocyjnej. 

Zmiany Regulaminu będą dostępne w salonach optycznym Vision Express Super Optyk. 

2. O zmianach Regulaminu Klient będzie poinformowany przez umieszczenie w salonach objętych akcją 
promocyjną zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji promocyjnej w każdym czasie oraz odpowiedniego 
skrócenia lub wydłużenia czasu trwania akcji promocyjnej. 

4. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do 
Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.  

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą akcją będą rozstrzygane 
ugodowo a w przypadku braku ugody przez sąd miejscowo właściwy dla Klienta. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 

Warszawa, 16.10.2017 r. 

 


