
REGULAMIN PROMOCJI  
§ 1. 

Regulamin 
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa Klientów w promocji „ 2xDiamnet Air + 
karta 4F w prezencie” („Akcja promocyjna”) prowadzonej przez Bellevue Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 19/18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. 
Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000134717, NIP 5242221925, REGON 
013164929 („Organizator”). 
 

§ 2. 
Czas trwania Akcji promocyjnej  

Akcja promocyjna prowadzona jest w terminie od 16 maja do 31 lipca 2022r. lub do wyczerpania 
przedmiotu Akcji promocyjnej.  
 

§ 3. 
Miejsce prowadzenia Akcji promocyjnej 

Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich stacjonarnych salonach Lynx Optique 
prowadzonych przez Organizatora. Lista stacjonarnych salonów Lynx Optique znajduje się na 
stronie internetowej https://lynx-optique.pl/salony-i-gabinety/. Akcja promocyjna obowiązuje 
również w sklepie online prowadzonego przez Organizatora https://sklep.lynx-optique.pl/ 
  

§ 4. 
Przedmiot Akcji promocyjnej  

1. Przedmiotem Akcji promocyjnej są jednodniowe soczewki kontaktowe:  

• DIAMENT AIR w opakowaniu 30 szt.,  

• DIAMENT AIR Toric w opakowaniu 30 szt. 
 

§5. 
Warunki skorzystania z Akcji promocyjnej 

1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej jest każdy klient (dalej Uczestnik), który w okresie trwania 
Akcji promocyjnej, dokona zakupu 2 opakowań soczewek kontaktowych marki DIAMNET 
AIR lub DIAMENT AIR TORIC. 

2. Akcja promocyjna polega na uprawnieniu Uczestnika do otrzymania w prezencie karty 
podarunkowej marki „4F” o wartości 40PLN, przy zakupie 2 jednakowych opakowań 
soczewek kontaktowych, o których mowa w §4 pkt. 1 Regulaminu.  

3. Z Akcji promocyjnej można skorzystać również w sklepie online, poprzez umieszczenie w 
koszyku 2 jednakowych opakowań soczewek kontaktowych, o których mowa w §4 pkt.1 
Regulaminu, karta podarunkowa 4F  wyświetli się automatycznie, następnie należy dodać ją 
do koszyka.   

4. Odpowiednie zastosowanie do zakupu w ramach Akcji promocyjnej mają postanowienia 
Regulaminu korzystania z usług Sklepu Internetowego LynxOptique.pl dostępnego na 
stronie internetowej Organizatora pod adresem https://sklep.lynx-optique.pl/content/3-
regulamin, jak również przepisy ogólnie obowiązującego prawa dotyczące dokonywania 
przez konsumentów zakupu towarów poza lokalem przedsiębiorstwa.  

5. Liczba kart podarunkowych 4F jest ograniczona i będą one dostępne do wyczerpania.  
 

§ 6. 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach 
promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi 
są postanowienia niniejszego Regulaminu.   
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2. Niniejszy regulamin jest dostępny wszystkich salonach Lynx Optique, w których obowiązuje 
Akcja promocyjna oraz na stronie www.lynx-optique.pl  

3. Regulamin Promocji jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 
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 Akcji 
promocyjnej. 

6. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.  
 

Warszawa dn. 13/05/2022 

http://www.lynx-optique.pl/

