
Regulamin promocji  
„Black Friday… do końca roku! 
20 urodziny Optyk p. Hilary” 

 
Zasady promocji: 

1. Przy zakupie I, II i III pary okularów – gdzie okulary rozumiane są jako oprawa 
korekcyjna + soczewki (szkła) okularowe + robocizna, stanowiące razem wyrób 
medyczny – klient otrzymuje rabat w wysokości: 
A. 20% rabatu na oprawę korekcyjną przy zakupie jednej pary okularów 
B. 40% rabatu na tańszą oprawę korekcyjną oraz 20% rabatu na droższą oprawę 

korekcyjną przy zakupie dwóch par okularów 
C. 60% rabatu na najtańszą oprawę korekcyjną, 40% rabatu na drugą najtańszą 

oprawę korekcyjną oraz 20% rabatu na najdroższą oprawę korekcyjną. 
Skracając zasadę: większy rabat przysługuje zawsze na tańszą oprawę korekcyjną. 
Jednocześnie pierwszą parą okularów staje się ta, która zawiera najdroższą oprawę 
korekcyjną, a ostatnią/trzecią parą ta z najtańszą oprawą korekcyjną. 
 

2. Promocje obowiązuje na wszystkie nieprzecenione oprawy korekcyjne dostępne 
stacjonarnie w salonach niezależnie od wartości oprawki (widocznej na etykiecie 
każdej oprawy). 

3. Rabat przyznawany jest niezależnie od rodzaju korekcji okularowej, tzn. dla wszystkich 
konstrukcji soczewek okularowych: jednoogniskowych, dwuogniskowych oraz 
wieloogniskowych (w tym biurowych) czy relaksacyjnych. W ramach promocji 
dostępne są soczewki marki DIOP oraz SEIKO (w tym soczewek ekonomicznych 
Starvision) z powłoką antyrefleksyjną (dowolną). 

4. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych przy ul. Jaracza 9, ul. Wiejskiej 5A oraz 
ul. Marii Zaborowskiej 16 w Słupsku. 

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, natomiast przy skorzystaniu z powyższej 
promocji klientowi przysługuje bezpłatne badanie optometryczne pod kątem korekcji 
okularowej dla osób dorosłych (o wartości bazowej 150 zł) w ramach Pakietu 
Optometrycznego. Inne badania specjalistyczne liczone są według przyjętego na stałe 
cennika. 

6. Klient ma prawo dobrowolnie zrezygnować z promocji. 
7. Promocja dotyczy zakupu/zamówienia danego dnia oraz obowiązuje jedynie podczas 

zakupu 1-3 par okularów dla jednej/danej osoby według recepty okularowej. Możliwe 
jest wykonanie dowolnego rodzaju okularów (do dali, do bliży, progresywne, biurowe, 
dwuogniskowe, relaksacyjne, przeciwsłoneczne korekcyjne, korekcje specjalne) w 
dowolnych kombinacjach, przykładowo: 
- 3 pary okularów jednoogniskowych 
- 2 pary okularów jednoogniskowych i jedne progresywne 
- 1 para okularów progresywnych, 1 para okularów biurowych i 1 para okularów 
jednoogniskowych przeciwsłonecznych  
- lub dowolne inne kombinacje 

8. W przypadku wykonywania przeciwsłonecznych okularów korekcyjnych promocja 
również obowiązuje według zasad wspomnianych powyżej.  



9. Organizator promocji – Optyk p. Hilary – zastrzega sobie prawo do zmian w trakcie 
trwania promocji. W przypadku zmian powyższy regulamin będzie realizowany na 
bieżąco. 

10. W przypadku zakupu większej ilości par okularów niż 3 promocja liczona jest od nowa, 
a dalsze rabaty naliczane są według wyżej wymienionych zasad.  

11. Z promocji można skorzystać wielokrotnie. Rabat naliczany jest przy złożeniu 
zamówienia – tzn. wpłaceniu zadatku. W przypadku rezerwacji danej oprawy rabat 
liczony jest od nowa do danego zamówienia, przykładowo w przypadku zamówienia 2 
par okularów danego dnia i zamówieniu tydzień później jeszcze jednej pary okularów 
rabat liczony jest zasad wspomnianych wcześniej. 

12. Rabat dotyczy jedynie opraw dostępnych na miejscu będących na stanie 
magazynowym danego salonu Optyk p. Hilary w Słupsku. 

13. Promocja obowiązuje od 25.11.2022 r. do 31.12.2022 r. włącznie.  
 
 
 
Cieszymy się, że jesteśmy z Państwem już 20 lat! 
Życzymy wszystkiego dobrego, 
Zespół Optyk p. Hilary  


