
 

 

          

      

    

 

 

 
  
 

 
 

Regulamin wykorzystania voucherów wartościowych 350 zł  

 

 

§1 

ORGANIZATOR  

 

Organizatorem Akcji z voucherami jest AVENIR MEDICAL POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Siechnicach, ul. Kościuszki 40, 

55-011 Siechnice, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000695453, NIP: 

7010716637, kapitał zakładowy: 1.000.000PLN (zwany dalej „Organizator”). 

 

§2 

DEFINICJE 

 

1. Akcja z voucherami jest skierowana do osób dokonujących zakupów w Salonach Sprzedaży. 

2. Salon Sprzedaży: punkt prowadzący sprzedaż okularów w sieci Twoje Soczewki. 

3. Regulamin Akcji: niniejszy regulamin. 

4. Uczestnik Akcji: osoba fizyczna dokonująca zakupów w Salonach Sprzedaży, która wzięła udział w Akcji na 

zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.   

5. Voucher – dokument, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji wyłącznie w salonach Twoje Soczewki oraz na 

www.twojesoczewki.com. Każdy voucher posiada unikalny kod, wartość nominalną brutto oraz datę ważności.   

§3 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w Akcji. 

2. Akcja jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma charakter jawny i otwarty dla wszystkich 

Uczestników, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie. 

3. Akcja prowadzona jest we wszystkich punktach sprzedaży Organizatora, które prowadzą sprzedaż okularów 

korekcyjnych i przeciwsłonecznych oraz w sklepie internetowym www.twojesoczewki.com  

4. Warunki uczestnictwa w Akcji są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin. W trakcie trwania Akcji, treść 

Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz u sprzedawcy w Salonie Sprzedaży. 

 

§4 

UDZIAŁ W AKCJI 

 

1. Z Akcji skorzystać mogą wszystkie osoby pełnoletnie za wyjątkiem pracowników i osób stale współpracujących z 
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Organizatorem. 

2. Uczestnikiem Akcji może być tylko osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem), spełniająca wszystkie warunki 

uczestnictwa określone w Regulaminie. 

3. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad. W przypadku 

stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do 

wykluczenia z Akcji Uczestnika, który dopuścił się naruszenia. 

4. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w 

całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że 

spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zakup produktów objętych Akcją, dostępnych w sprzedaży w Salonie 

Sprzedaży lub sklepie internetowym www.twojesoczewki.com,  zgodnie z zasadami opisanymi w §6.  

6. Uczestnictwo w Akcji jest bezpłatne i dobrowolne. 

 

§5 

CZAS I MIEJSCE AKCJI 

 

1. Akcja jest organizowana i przeprowadzana w terminie 02.19.2019 do 15.06.2020. 

2.  Vouchery mogą być realizowane najpóźniej do 16 czerwca 2020.  

3. Vouchery można realizować na zakup opraw korekcyjnych, okularów korekcyjnych lub przeciwsłonecznych. Akcją 

objęte są salony stacjonarne Twoje Soczewki, z wyjątkiem salonów outletowych i sklep www.twojesoczewki.com 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą sprzedaż okularów korekcyjnych i/lub 

przeciwsłonecznych. Lista salonów dostępna na stronie www.twojesoczewki.com w zakładce Salony.  Organizator 

Akcji zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Akcji w każdej chwili. 

 

§6 

ZASADY REALIZACJI VOUCHERÓW 

 

1. Zasady realizacji voucherów: 

a. vouchery posiadają unikalne kody rabatowe 

b. vouchery są ważne do 15.06.2020 

c. vouchery mają wartość 350  zł brutto 

d. vouchery można wykorzystać w dowolnym salonie Twoje Soczewki i w sklepie 

www.twojesoczewki.com 

e. vouchery uprawniają do jednorazowego zakupu bez możliwości podziału oraz nie jest zwracana 

niewykorzystana kwota z vouchera  

f. vouchery obowiązują tylko na oprawy korekcyjne, okulary korekcyjne lub przeciwsłoneczne 

g. aby zrealizować voucher w salonie należy podczas zakupu pokazać do sprzedawcy na telefonie i 

podać unikatowy kod znajdujący się na voucherze 

h. aby zrealizować voucher w sklepie internetowym www.twojesoczewki.com należy dodać do koszyka 

wybrane produkty, na które obowiązuje voucher i wpisać w polu „kod rabatowy” unikalny kod z 

vouchera, wartość koszyka przeliczy się automatycznie. W koszyku w jednym czasie (podczas 

jednego zamówienia) można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy 

i. voucher nie podlega wymianie ani w części ani w całości na gotówkę i nie może być z niego wydana 

reszta 
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j. vouchery nie łączą się z innymi voucherami 

k. jeżeli wartość produktu przekracza wartość vouchera, Uczestnik ma prawo do wykorzystania 

vouchera jako częściowej zapłaty za produkt, przy czym voucher stanowi jedynie uzupełnienie 

zapłaty do wartości nominalnej produktu. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jeden 

produkt 

l. jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość vouchera, to cała wartość vouchera zostaje uznana za 

wykorzystaną. 

m. chęć skorzystania z vouchera należy zgłosić przed rozpoczęciem czynności kasowych w salonach 

Twoje Soczewki  

n. Organizator ma prawo odmówić realizacji vouchera w następujących przypadkach: 

i. po upływie terminu ważności vouchera 

ii. uszkodzenia vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie unikalnego kodu zapisanego 

na vouchera 

iii. w przypadku, gdy voucher został już wcześniej zrealizowany  

o. Okres ważności vouchera jest określony w treści vouchera i nie ma możliwości jego przedłużenia. Za 

niewykorzystany voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.  

p. Produkty zakupione z wykorzystaniem vouchera nie podlegają zwrotom 

q. Vouchery nie łączą się z Kartą Stałego Klienta  

r. Vouchery nie obowiązują w salonach zlokalizowanych w outletach 

 

 

§7 

REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje mogą być składane jedynie przez Uczestników Akcji. 

2. Wszelkie reklamacje ze strony Uczestników Akcji należy składać w formie pisemnej pod adres: 

AVENIR MEDICAL POLAND sp. z o.o.  

ul. Kościuszki 40 

PL 55-011 Siechnice 

z dopiskiem: „Voucher rabatowy 350 zł” 

 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji w formie określonej 

Regulaminem. 

4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Decyzje Organizatora rozstrzygające reklamacje są ostateczne i wiążące dla 

Uczestnika. Organizator powiadomi Uczestnika o decyzji w sprawie zgłoszonej reklamacji za pomocą listu 

poleconego wysłanego na adres wskazany w reklamacji.  

§8 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia jednostronnych zmian do Regulaminu Akcji, z poszanowaniem 

zasady ochrony praw nabytych. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z Regulaminu Akcji w przypadku, gdy fakt ten 

wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności 

takich zalicza się, między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, 



 

spory przemysłowe, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, obowiązującą legislację, strajk pracowników Organizatora 

lub wydarzenia, za które strony nie ponoszą winy, a które sprawiają, że wywiązanie się ze zobowiązań nie jest 

możliwe całkowicie, bądź częściowo. 

§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział Uczestnika w Akcji oznacza jego akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym Regulaminie. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji. 

3. Regulamin Akcji dostępny jest w siedzibie organizatora oraz u sprzedawcy w salonie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 

5. Niniejszy Regulamin, jak i Akcja podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich. 

6. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

7. Regulamin obowiązuje od 02.09.2019 roku.  

 

 

 


