Regulamin Promocji Przeciwsłonecznej
DLA UŻYTKOWNIKÓW OKULARÓW KOREKCYJNYCH
Przy zakupie całych okularów – tzn. oprawa okularowa + jednoogniskowe soczewki okularowe z
antyrefleksem na poziomie Hi-Vision Longlife (HVL) firmy Hoya lub Super Resistant Coat (SRC) firmy Seiko
+ usługa oftalmiczna – klient otrzymuje w prezencie drugą parę korekcyjnych jednoogniskowych soczewek
okularowych z barwieniem przeciwsłonecznym (informacje szczegółowe na temat produktów
promocyjnych na dole regulaminu), klient płaci jedynie za wybraną oprawkę okularową oraz usługę
oftalmiczną.
DLA UŻYTKOWNIKÓW SOCZEWEK KONTAKTOWYCH
(PO DOBORZE SOCZEWEK KONTAKTOWYCH W GABINETACH OPTYK P. HILARY)
Rabat -20% obowiązuje na wszystkie nieprzecenione modele okularów przeciwsłonecznych
(dotyczy okularów przeciwsłonecznych bez korekcji) dostępnych stacjonarnie w salonach. Warunkiem
skorzystania z promocji jest dobór soczewek kontaktowych przez optometrystę w dowolnym gabinecie
Optyk p. Hilary w Słupsku.

INFORMACJE DODATKOWE, ZASADY PROMOCJI I OGRANICZENIA
1. Zakresy i ograniczenia produktowe promocyjnych soczewek okularowych z barwieniem
przeciwsłonecznym:
- W promocji klient otrzymuje korekcyjne soczewki okularowe magazynowe barwione
jednolicie w stopniu 75% lub 85% do kwoty 262 zł za parę w indeksie 1.5 o tej samej korekcji, co w
pierwszej parze.
- Zakres produkcyjny soczewek promocyjnych: sfera +/-5,00 i cylinder +/-2,00 z ograniczonym
zakresem w przypadku wybranych kombinacji sfero-cylindrycznych.
- W przypadku mocy korekcyjnych niemieszczących się w zakresie magazynowym lub
specjalnych wymagań (np. wyższy indeks lub barwienia specjalne), klient może wybrać droższe
korekcyjne soczewki okularowe barwione – koszt finalnych soczewek okularowych wówczas zostaje
obniżony również o 262 zł.
2. Promocja obowiązuje od 30.05.2022 r. do 30.06.2022 r. wyłącznie salonach stacjonarnych Optyk
p. Hilary w Słupsku.
3. Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi czy rabatami.
4. Nie istnieją wymagania cenowe dotyczące wyboru opraw okularowych. Zastrzega się jednak, że
wybrane oprawy okularowe ze względów technicznych mogą wymagać zamówienia soczewek
innych niż promocyjne (np. przy oprawach „na żyłkę” konieczne jest zamówienie soczewek
okularowych o wyższym indeksie niż 1.5 pozwalającego na większą wytrzymałość soczewki) –
wówczas stosowana jest zasada wymieniona wyżej, tzn. finalny koszt soczewek okularowych
barwionych do drugiej pary zostanie obniżony o 262 zł.

