Regulamin do promocji „VARILUX MULTIPARA”
I. Organizator
1. Organizatorem promocji jest Mega-Lens z siedzibą w Warszawie, ul. Surowieckiego 8 lok 809,
02-783 Warszawa.
I. Czas trwania i miejsce Promocji
1. Promocja obowiązuje od 02.05.2018 r. do 31.08.2018.
2. Promocją objęte są Salony Optyczne Mega-Lens na terenie Warszawy.
III. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Promocji.
2. Promocja realizowana jest w Salonach Optycznych Mega-Lens na terenie Warszawy.
3. Warunki uczestnictwa w Promocji są określone w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest w Salonach
Optycznych Mega-Lens.
IV. Warunki i zasady Promocji
1. Promocją objęte są szkła z firmy ESSILOR.
2. Klient kupujący jako pierwszą parę soczewki progresywne:
•
Varilux PRZEJRZYSTE lub BARWIONE lub XPERIO lub TRANSITIONS VII
( z wyłączeniem Varilux mineralnych, Varilux Comfort 3.0 Orma 1,5/Short Crizal Alize – również w wersji
Transitions, Varilux Liberty NE Orma 1,5/Short Crizal Alize UV - również w wersji Transitions oraz ofert
Crizal City ) z oprawą okularową i montażem
otrzymuje bezpłatnie: Varilux PRZEJRZYSTE, Varilux Digitime lub Varilux Transitions.
3. Druga para musi być: o tej samej konstrukcji, tych samych mocach, tym samym lub niższym indeksie, z tą
sama lub niższą powłoką. Do drugiej pary szkieł doliczany jest montaż zgodny z cennikiem.
4. Jeżeli klient jako drugą parę szkieł wybierze Varilux Transitions otrzymuje je bezpłatnie pod warunkiem,
że kupi do nich oprawy w salonie Mega Lens.
5. Jeżeli klient będzie chciał oszklić druga parę Varilux Transitions do swoich opraw, wówczas ponosi koszt
szkieł w wysokości 199 zł.
Varilux Digitime dostępny z powłoką Crizal Prevencia, nawet gdy w pierwszej parze jest niższa powłoka.
Varilux Digitime dostępny także w wersji z EPS, nawet gdy w pierwszej parze nie wybrano tej opji.
6. Akcja promocyjna „VARILUX MULTIPARA ” nie łączy się z innymi promocjami i ofertami
wyprzedażowymi prowadzonymi przez Mega – Lens s.j.
V. Postanowienia końcowe
1. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
3. Regulamin dostępny jest w Salonach Optycznych Mega-Lens na terenie Warszawy
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02.05.2018.
VI. Reklamacje
1. Reklamację mogą być składane jedynie przez Uczestników Promocji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania.
3. Reklamację rozpatrywane będą przez Organizatora. Organizator ma obowiązek poinformowania Uczestnika
Promocji o decyzji w sprawie zgłoszonej reklamacji.
Mega Lens s.j.

