
 

 

REGULAMIN PROMOCJI  VARILUX MULTIPARA    
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

Regulamin 
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa Konsumentów w promocji „Varilux 
Multipara” (Akcja promocyjna).  

§ 2. 
Organizator Promocji  

Organizatorem Promocji jest Bellevue Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy 
Świat 19 lok. 19/18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XIII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000134717, NIP 5242221925, REGON 013164929. 

 
§ 3. 

Promocje 
1. W każdym salonie Lynx Optique obowiązuje Akcja promocyjna. 
2. Akcja promocyjna: 

a) obowiązuje od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 roku (decyduje data złożenia zamówienia) – 
przedłużona do 31 sierpnia 2020 roku 
b) dotyczy soczewek progresywnych Varilux w wersji przejrzystej, Sun (barwionej), polaryzacyjnej 
Xperio, Transitions VII 
c) nie dotyczy oprawek optycznych i przeciwsłonecznych  
d) nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami, rabatami wynikającymi z karty klienta, 
promocją 2-ga para za 1 zł lub 2-ga para do ulubionej aktywności chyba, że regulamin stanowi 
inaczej. 

ROZDZIAŁ II 
WARUNKI SKORZYSTANIA Z AKCJI PROMOCYJNEJ 

§ 1. 
Część 1 – VARILUX MULTIPARA 
1. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest zakup dwóch par okularów (2 oprawki + 2 pary 
soczewek progresywnych Varilux) o konstrukcjach wymienionych § 3 roz. II, spełniających 
następujące warunki: 
1.1 Zamówienie na obie pary szkieł musi być złożone jednocześnie. 
1.2 Moce pierwszej i drugiej pary soczewek Varilux muszą być takie same. 
1.2 Druga para soczewek Varilux musi mieć taką samą konstrukcję jak pierwsza para, ten sam lub    
niższy  indeks materiału, tą samą lub niższą powłokę. W przypadku soczewki Varilux Digitime i 
ESSILOR Steetlife PAL jest możliwość przeliczenia mocy. 
1.3 Druga para soczewek Varilux Digitime może mieć powłokę Crizal Prevencia, nawet gdy w 

pierwszej parze jest niższa powłoka. Varilux Digitime dostępny jest także w wersji Eye Protect 
System™, nawet gdy w pierwszej parze nie wybrano tej opcji.  

1.4 Druga para soczewek objęta Akcją promocyjną nie jest dostępna z powłoką e-Mirror. 
2. Warunkiem skorzystania z Akcji promocyjnej jest zakup 2 oprawek optycznych płatnych wg cen 
widniejących na etykietach z wyłączeniem opraw marek Sunoptic i Fontana.  
 
Część 2 – VARILUX MULTIPARA W 30 DNI 
1. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest zakup jednej pary okularów (oprawka + para soczewek 
progresywnych Varilux w cenie regularnej) o konstrukcjach wymienionych § 3 roz. II. 
1.1 Przez 30 dni kalendarzowych od daty wydania pierwszej pary okularów, klient ma prawo zakupić 
drugą parę okularów z soczewkami progresywnymi Varilux. 



 

 

1.2 Moce pierwszej i drugiej pary soczewek Varilux muszą być takie same. 
1.2 Druga para soczewek Varilux musi mieć taką samą konstrukcję jak pierwsza para, ten sam lub    
niższy  indeks materiału, tą samą lub niższą powłokę. W przypadku soczewki Varilux Digitime i 
ESSILOR Steetlife PAL jest możliwość przeliczenia mocy. 
1.5 Druga para soczewek Varilux Digitime może mieć powłokę Crizal Prevencia, nawet gdy w 

pierwszej parze jest niższa powłoka. Varilux Digitime dostępny jest także w wersji Eye Protect 
System™, nawet gdy w pierwszej parze nie wybrano tej opcji.  

1.6 Druga para soczewek objęta Akcją promocyjną nie jest dostępna z powłoką e-Mirror. 
2.Warunkiem skorzystania z Akcji promocyjnej jest zakup oprawki optycznej płatnej wg ceny 
widniejącej na etykiecie z wyłączeniem opraw marek Sunoptic i Fontana.  
 

§ 2. 
1.Jeśli pierwsza para okularów zawiera soczewki Varilux przejrzytse, Transitions VII, polaryzacyjne 
Xperio lub barwione w cenie regularnej, to drugą parą mogą być: 

a. soczewki Varilux przejrzyste lub Varilux Digitime  lub ESSILOR Streetlife PAL w cenie  
150 zł za parę  
 

2.Jeżeli pierwsza para okularów zawiera soczewki Varilux w wersji Transitions VII w cenie regularnej, 
to drugą parą mogą być: 
       b. soczewki Varilux Transitions VII, Varilux Sun (barwione) lub Varilux Xperio  w cenie 400 zł 
za parę  

 
§3. 

Akcją promocyjną objęte są konstrukcje:  
1. Soczewki Varilux w wersji przejrzystej, barwionej, polaryzacyjnej Xperio i Transitions. 
2. Varilux Xclusive 4D, Varilux Xclusive f-360°, Varilux Xclusive 
3. Varilux X4D, Varilux X f-360°, Varilux X Design, Varilux X Design Short 
4. Varilux E f-360°, Varilux E Design, Varilux E Design Short 
5. Varilux Physio 3.0 f-360°, Varilux Physio 3.0, Varilux Physio 3.0 Short 
6. Varilux Comfort 3.0 f-360°, Varilux Comfort 3.0 (z wyłączeniem konstrukcji §4 pt. 3) , Varilux 

Comfort 3.0 Short (z wyłączeniem konstrukcji §4 pt. 4) 
 

§ 4. 
Produkty wyłączone z Akcji promocyjnej: 

1. Soczewki progresywne z oferty Crizal City  
2. Soczewki progresywne Varilux Mineralne 
3. Soczewki progresywne Varilux Comfort 3.0 Orma 1.5 i Ormix 1.6 z Crizal Alize UV również w wersji 
Transitions (Signature VII oraz XTRActive) 
4. Soczewki progresywne Varilux Comfort 3.0 Short Orma 1,5 i Ormix 1.6 z Crizal Alize UV również w 
wersji Transitions (Signature VII oraz XTRActive) 
5. Soczewki progresywne Varilux Liberty wszystkie konstrukcje. 
6. Soczewki poza zakresowe. 
 

ROZDZIAŁ IV 
 POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU  

 
§1 

1. Administratorem danych osobowych jest Bellevue Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Nowy Świat 19/18, (00-029), zwany na potrzeby niniejszego regulaminu 
Organizatorem.  



 

 

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w zakresie wymaganym do dokonania 
zamówienia i/lub zakupu opraw w ramach Akcji promocyjnej oraz realizacji ewentualnego 
postępowania reklamacyjnego.   

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Organizatora, 
Uczestnikom przysługują m.in. następujące prawa:  
1) prawo dostępu do swoich danych,  
2) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3) prawo żądania do usunięcia danych Uczestnika, 
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych).  
4. Więcej informacji o realizacji praw Uczestników w zakresie ochrony danych osobowych oraz 

o tym, jak Organizator korzysta z danych osobowych Uczestników, można uzyskać na 
stronie internetowej Organizatora w zakładce „Kontakt” Polityka prywatności. Wszelkie 
wnioski oraz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: 
iod@lynx-optique.pl 

 
§ 2. 

1. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są 
postanowienia niniejszego Regulaminu.   

2. Niniejszy regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Promocji w wszystkich salonach 
Lynx Optique w Polsce oraz na stronie www.lynx-optique.pl.   

3. Regulamin Promocji jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora: Bellevue 
Polska Sp. z o.o. przy ul. Nowy Świat 19 lok.18/19 w Warszawie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Promocji z ważnych 
powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia 
promocji. 

5. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą 
naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków 
Promocji. 

6. W przypadki zmian w Regulaminie, informacja o zmianie będzie umieszczona na stronie 
www.lynx-optique.pl a nowy Regulamin będzie dostępny we wszystkich  salonach Lynx 
Optique, w siedzibie organizatora oraz na stronie www.lynx-optique.pl   

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia promocji. 

 
Warszawa dn. 31/12/2019 r. 
Aktualizacja dn. 8/05/2020 r. 
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