REGULAMIN PROMOCJI
„Soczewki - rabat 30 PLN”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja pod nazwą „Soczewki - rabat 30 PLN” (Promocja) nie jest grą losową, zakładem wzajemnym,
czy loterią fantową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.
2009 Nr 201 Poz. 1540 z póź. zm.). Promocja odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym
Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Sponsorem Promocji jest CooperVision Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 53, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000464435 (Sponsor).
3. Koordynatorem Promocji jest Opcja.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(03-902), przy ul. Jakubowskiej 22/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000490367, NIP: 1132871494, REGON: 147009330, o kapitale
zakładowym PLN 300.000,00.
4. Treść Regulaminu Promocji (Regulamin) dostępna jest w salonach prowadzących promocję oraz na
stronie internetowej www.regulamineyeoxy30.pl.
§2
CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
1.
2.
3.
4.

Promocja odbywać się będzie w terminie od 01.12.2017 do 28.02.2018.
Promocja ma zasięg ogólnopolski.
Sponsor zastrzega sobie prawo zmiany terminu przeprowadzenia Promocji.
W przypadku zmiany terminu przeprowadzenia Promocji, Koordynator zawiadomi o zmianie
niezwłocznie po jej wprowadzeniu, podając informację do publicznej wiadomości na stronie
www.regulamineyeoxy30.pl.
5. Sponsor zastrzega sobie prawo zmiany terminu przeprowadzenia Promocji. W przypadku zmiany
terminu Promocji, Koordynator zawiadomi o zmianie niezwłocznie po jej wprowadzeniu, podając
informację do publicznej wiadomości na stronie www.regulamineyeoxy30.pl.
§3
UCZESTNICTWO
1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca rachunek bankowy
w RP, która zakupi 2 (dwa) opakowania soczewek kontaktowych (3 szt. w opakowaniu), których
producentem jest firma CooperVision marki Eyeoxy Duality PX i wyśle kwestionariusz do zwrotu
30 PLN z dołączonym paragonem za zakup soczewek kontaktowych, zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie.

2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Sponsora i Koordynatora, ewentualni partnerzy/sponsorzy
Promocji, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio
mieć wpływ na wygraną.
3. W przypadku zatajenia okoliczności wykluczających uczestnictwo w Promocji, Koordynator zastrzega
sobie prawo do żądania zwrotu uzyskanej kwoty pieniężnej oraz podania informacji do publicznej
wiadomości.
§4
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW PROMOCJI
1. Udział w Promocji następuje wyłącznie przez:
a. zakup po dniu rozpoczęciu promocji 2 (dwóch) opakowań soczewek kontaktowych (3 szt.
w opakowaniu), których producentem jest firma CooperVision marki Eyeoxy Duality PX,
b. prawidłowe i czytelne wypełnienie „kwestionariusza do rabatu 30 PLN” (Zgłoszenie) dostępnego
w salonach prowadzących promocję i wysłanie go za pośrednictwem poczty wraz z załącznikami
wskazanymi w Regulaminie.
2. Koordynator zastrzega sobie prawo zweryfikowania i potwierdzenia danych i informacji wskazanych
przez Uczestnika w zgłoszeniu. Uczestnik, który poda nieprawdziwe informacje lub dane osobowe
w zgłoszeniu, o którym mowa w ust.1 pkt b, podlega wykluczeniu.
§5
ZASADY PROMOCJI
1. Przestrzeganie Regulaminu oraz prawidłowy przebieg Promocji nadzoruje Koordynator.
2. Przedmiotem Promocji jest zwrot uczestnikowi, na wskazany w Zgłoszeniu rachunek bankowy, kwoty 30
PLN za zakup 2 (dwóch) opakowań soczewek kontaktowych (3 szt. w opakowaniu) w jednej z placówek
handlowych biorących udział w promocji.
3. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest czytelne i kompletne wypełnienie Zgłoszenia poprzez
podanie w nim: pełnego imienia i nazwiska (nazwisk), adresu mailowego i numeru telefonu, numeru
rachunku bankowego, załączenie paragonu (nie dopuszcza się faktur VAT) potwierdzającego zakup
2 (dwóch) opakowań soczewek kontaktowych (3 szt. w opakowaniu), których producentem jest firma
CooperVision marki Eyeoxy Duality PX. Dodatkowo należy załączyć wycięte z obu opakowań fragmenty
z numerami LOT oraz mocami soczewek (kompletne Zgłoszenie).
4. Promocja obejmuje wyłącznie osoby, które na kwestionariuszu rabatowym 30 PLN zamieszczą
oświadczenie, że w ciągu ostatnich 14 dni od daty zakupu 2 opakowań soczewek kontaktowych firmy
CooperVision, widniejącej na paragonie, miały dopasowane te właśnie soczewki.
5. Zgłoszenie należy wysłać listownie za pośrednictwem placówki operatora pocztowego na adres
Koordynatora wskazany w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia zakupu dwóch opakowań soczewek
kontaktowych (3 szt. w opakowaniu) widniejącej na paragonie za zakup soczewek kontaktowych.
6. Jedna osoba może brać udział w promocji tylko jeden raz. Maksymalna kwota, która może być zwrócona
jednemu uczestnikowi promocji to 30 PLN.
7. Zgłoszenia otrzymane przez Koordynatora po zakończeniu okresu Promocji nie będą brały udziału
w Promocji, chyba że Zgłoszenie wysłane zostało z zachowaniem terminu obowiązywania Promocji.
8. Kompletne Zgłoszenie jest podstawą do otrzymania zwrotu pieniędzy.
9. Koordynator w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego Zgłoszenia, zwróci uczestnikowi
kwotę 30 PLN.

§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy, poprzez udział w Promocji, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez
Koordynatora danych osobowych na czas i wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia Promocji zgodnie
z jej warunkami umożliwiającymi skorzystanie z przyznawanych w promocji rabatów na warunkach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2002, Nr 101, poz. 926) oraz rozpatrzenia ewentualnych roszczeń reklamacyjnych. Każdy uczestnik
ma prawo wglądu do podanych danych, poprawiania ich.
2. Uczestnicy Promocji wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Koordynatora danych
osobowych w celu realizacji promocji.
3. Wyrażenie zgody na realizację promocji przy pomocy adresu e-mail nie jest konieczne, jednak jest
wskazane w celu otrzymania informacji o realizacji promocji.
4. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Zgoda wyrażona jest dobrowolna.
5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926) jest Koordynator.
§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie na adres mailowy
promocja30@opcja.pl w terminie do 31 marca 2018 r. Reklamacje złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego,
przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Koordynatora w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu
reklamacji. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji
za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu.
3. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, uczestnik zgłaszający reklamację może dochodzić
swoich roszczeń na zasadach ogólnych.
§8
ZASTRZEŻENIA
1. Sponsor i Koordynator zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
bez podawania przyczyn. Informację o zmianie Regulaminu z podaniem jej treści Koordynator zamieści
na stronie www.regulamineyeoxy30.pl.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
2. Przesłanie kompletnego Zgłoszenia w Promocji oznacza zapoznanie się i akceptację postanowień
Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

