
Zasady udziału w akcji rabatowej „Stylowe Zakupy jesień 2021” w salonach Twoje Soczewki i 

Family Optic oraz sklepie internetowym www.twojesoczewki.com 

 

1. Akcja rabatowa obowiązuje w salonach stacjonarnych Twoje Soczewki i Family Optic oraz w sklepie 

internetowym www.twojesoczewki.com w terminie 1-6 października 2021.  

2. Każdy uczestnik akcji rabatowej, który dokona zakupu produktów objętych akcją, opisanych w punkcie nr 

6 w salonie Twoje Soczewki lub Family Optic, bądź w sklepie internetowym www.twojesoczewki.com w 

czasie trwania akcji rabatowej, ma prawo do skorzystania ze specjalnego rabatu. 

3. W salonach rabat udzielany jest po okazaniu przy zakupach kuponu rabatowego z logo marki Twoje Soczewki 

lub Family Optic. Klient zobowiązany jest pozostawić wykorzystany kupon w salonie sprzedaży. 

4. W sklepie internetowym po wyborze produktów objętych akcją, klient chcąc skorzystać z rabatu 

zobowiązany jest wpisać specjalny kod rabatowy znajdujący się na kuponie rabatowym. 

5. Akcją rabatową objęte są: 

a. wybrane soczewki kontaktowe oraz produkty do ich pielęgnacji marki Monovision 

b. wybrane oprawy korekcyjne i okulary przeciwsłoneczne, 

dostępne aktualnie w sprzedaży w danym Salonie Sprzedaży lub sklepie internetowym 

www.twojesoczewki.com, na które w trakcie trwania akcji  nie obowiązuje żadna inna promocja, obniżka i 

rabat. 

6. Kupony uprawniają do następujących rabatów: 

a. rabatu w wysokości 20% na soczewki marki Monovision oraz płyny do pielęgnacji soczewek 

marki Monovision. Promocją objęte są następujące produkty: 

i. Soczewki ULTRA HD LIGHT 3 szt. 

ii. Soczewki ALL VUE 3 szt. 

iii. Soczewki ALL VUE COLORS 2 szt. 

iv. Soczewki ALL VUE COLORS SOFT 2 szt. 

v. Soczewki ALL VUE COLORS PREMIUM 2 szt. 

vi. Soczewki ALL VUE CRAZY 2 szt. 

vii. Soczewki DAILY HD 30 szt. 

viii. Soczewki DAILY GMA 30 szt. 

ix. Soczewki DAILY MAN 30 szt. 

x. Soczewki ULTRA HD OVERNIGHT 3 szt. 

xi. Płyn See L’Eau EyeCare Comfort+, o pojemności 360 ml 

xii. Płyn See L’Eau EyeCare GP Cleaner, o pojemności 240 ml 

xiii. Krople do oczu  See L’Eau Moisture Drops 15 ml 

xiv. Krople do oczu AloeVera 10 ml 

b. rabatu w wysokości 20% na nieprzecenione oprawy korekcyjne i okulary przeciwsłoneczne  

7. Rabat 20% na soczewki i preparaty do ich pielęgnacji marki Monovision udzielany jest tylko przy zakupie 

pełnych opakowań handlowych produktów.  

8. W salonach outletowych rabat 20% na produkty marki Monovision naliczany jest od ceny regularnej, nie 

outletowej.  

9. Salony outletowe są wyłączone z promocji na oprawy korekcyjne i okulary przeciwsłoneczne. 

10. Kupony rabatowe uprawniają do jednorazowego zakupu, bez względu na ilość sztuk, chyba że ilość sztuk 

budzi podejrzenie zakupu w celu odsprzedaży. 
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11. Rabat nie łączy się z innymi rabatami, akcjami, promocjami i obniżkami. Klient ma prawo do skorzystania 

wyłącznie z jednego rabatu, akcji, promocji i obniżki,  która jest dla niego bardziej satysfakcjonująca. 

Rabat nie łączy się z Kartą Stałego Klienta. 

12. Dany produkt objęty promocją może nie zostać sprzedany, jeśli aktualne stany magazynowe salonu 

sprzedaży lub sklepu internetowego www.twojesoczewki.com są wyczerpane. 
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