Regulamin Promocji
§1
Postanowienia ogólne

1.

1.
Organizatorem promocji o nazwie Black Friday zwanej dalej „Promocją” jest Wieńczysław
Bloch prowadzący działalność pod firmą "FIRMA OPTYCZNA WIEŃCZYSŁAW BLOCH", "LUXURY
TECHNOLOGY OPTICAL", SZLIFIERNIA SZKIEŁ OKULAROWYCH", rynek Łazarski 4,
60-731 Poznań, NIP: 7791008302 (zwany dalej „Organizatorem”)

2.

2.
Promocja trwa od dnia 25.11.2020 do dnia 28.11.2020 (dalej jako „Czas trwania
Promocji”).

3.

3.
Treść niniejszego Regulaminu Promocji (dalej jako „Regulamin”) jest dostępna na stronie
internetowej sklepu internetowego pod adresem …… („Sklep internetowy), a także w
stacjonarnych salonach optycznych prowadzonych przez Organizatora („Salony”) oraz w punktach
handlowych typu outlet („Outlet”). Pełny wykaz stacjonarnych punktów sprzedaży znajduje się na
stronie internetowej https://blochoptyk.pl/.

§2
Warunki Promocji

1. 1.
Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, *osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), który: (i) w Salonie, Sklepie
internetowym lub Outlecie Organizatora dokona w Czasie trwania Promocji zakupu Produktu i/lub
Produktów, oraz (ii) wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie
(„Uczestnik’’).
2. 2.
Promocja dotyczy następujących kategorii towarów i usług dostępnych w Salonach,
Outlecie lub Sklepie internetowym Organizatora:
1. 1)
okulary korekcyjne wraz z badaniem wzroku,
2. 2)
okulary słoneczne,
3. 3)
szkła (jako produkt samodzielny),
4. 4)
oprawy (jako produkt samodzielny).
Towary i usługi objęte Promocją na gruncie Regulaminu określane będą łącznie jako „Produkty”
lub każdy z osobna „Produktem”.
1. 3.
W Czasie trwania Promocji Uczestnikowi, który dokona zakupu Produktów, przysługuje
rabat
w wysokości przyporządkowanej do konkretnej kategorii Produktów opisanych w
ust. 2 powyżej na każdy z poszczególnych Produktów objętych tą transakcją („Rabat”). Rabat
odliczany jest od aktualnej ceny konkretnego Produktu obowiązującej u Organizatora.
2. 4.
W Czasie trwania Promocji obowiązują następujące stawki Rabatu w Salonach i/lub
Sklepie internetowym:
1) 40 % przy zakupie okularów korekcyjnych wraz z badaniem wzroku w Salonach do
godziny 16.00, 30% po godzinie 16.00,

2) 40 % przy zakupie okularów słonecznych w Salonach do godziny 16.00, 30% po godzinie
16.00
3) 30
4) 40
po godzinie 16.00
5) 30
6) 30

% przy zakupie szkieł (jako produkt samodzielny),
% przy zakupie opraw (jako produkt samodzielny) w Salonach do godziny 16.00, 30%
% przy zakupie okularów słonecznych w Sklepie internetowym,
% przy zakupie opraw (jako produkt samodzielny) w Sklepie internetowym

1. 5.
W Czasie trwania Promocji na Produkty zakupione w Outlecie obowiązuje Rabat w stawce
40 % chyba że wcześniejszy rabat był wyższy.
2. 6.
Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w Czasie trwania Promocji
pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie.
3. 7.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

§3
Wyłączenia
a. 1.
Promocja obejmuje zakup wyłącznie Produktów należących do kategorii oznaczonych
w § 2 ust. 2 Regulaminu.
b. 2.
Promocja nie obejmuje zakupu soczewek kontaktowych, akcesoriów i badania wzroku
(jako samodzielnej usługi).

§4
Postanowienia Końcowe
a. 1.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie
treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter
wyłącznie informacyjny.
b. 2.
Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji
zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
c. 3.
Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
d. 4.
Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem,
nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w
zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne
zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują
i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
e. 5.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do
reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
f. 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
g. 7.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.11.2020

