
REGULAMIN PROMOCJI „OPRAWKA DLA DZIECKA W PREZENCIE” 
§ 1. 

Regulamin 
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa Klientów w promocji „Oprawka dla dziecka 
w prezencie”  („Akcja promocyjna”). 

§ 2. 
Czas trwania Akcji promocyjnej  

Akcja promocyjna prowadzona jest w terminie od 20 sierpnia do 19 października 2021 r. 
 

§ 3. 
Miejsce prowadzenia Akcji promocyjnej 

1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest : 
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. 

2. Akcja promocyjna prowadzona będzie we wszystkich salonach optycznych organizatora 
prowadzonych pod nazwą Lynx Optique z wyłączeniem Lynx Outlet Modlińska.  

 
§ 4. 

Zasady z Akcji promocyjnej 
1. W ramach Akcji promocyjnej Konsument, który zakupi okulary korekcyjne dla dorosłych 

(oprawka optyczna lub przeciwsłoneczna + 2 soczewki korekcyjne jednoogniskowe Essilor z 
powłoką Crizal lub progresywne Varilux) otrzyma w prezencie dziecięcą oprawkę optyczną.  

2. Dziecięca oprawka optyczna w prezencie do wyboru spośród modeli marki Orange 
wskazanych w salonie. 

3. Istniej możliwość zakupu szkieł korekcyjnych do dziecięcej oprawki optycznej otrzymanej w 
prezencie oraz wykonania pełnopłatnego badania wzroku dla dzieci w terminie 
zaproponowanym przez pracownika salonu.  

 
§ 5. 

Brak możliwości łączenia promocji 
1. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami, kuponami 

rabatowymi, rabatami wynikającymi z programu lojalnościowego VIP, ofertą „2-ga para za 1 
zł”.  

2. Akcja promocyjna łączy się z ofertą Mulitipara i Mulitpara  w 90 dni (Druga para szkieł 
Varilux za 150 zł lub 400 zł).   

3. Akcja promocyjna łączy się z ofertą „2-ga para do uprawiania hobby” zw. Ofertą Tandem.  
4. Konsument, który skorzysta z Akcji Promocyjnej ma prawo do badania wzroku za 1 zł 

(badanie pod okulary i pod soczewki kontaktowe). Osoby pełnoletnie towarzyszące 
konsumentowi mają prawo do wykonania badania wzroku za 1 zł bez obowiązku zakupu 
okularów w terminie zaproponowanym przez pracownika salonu.   

 
§ 6. 

Postanowienia dotyczące niniejszego regulaminu 
1. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej 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 Akcji promocyjnej we wszystkich 
salonach Lynx Optique w Polsce, na stronie www.lynx-optique.pl oraz w siedzibie 
Organizatora.  

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


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

2. 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. 

3. W przypadku 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   

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia promocji. 
 

Warszawa dn. 5/08/2021 r. 


