Szczegółowe warunki promocji szkieł progresywnych Varilux
Promocja cenowa + druga para gratis
grudzień 2021
1. Organizatorzy Promocji
1.1. Organizatorem „Promocji cenowej” jest właściciel marki i portalu internetowego
SalonOptyczny.pl firma P.H.U. Zbigniew Jakubowicz
1.2. Organizatorem promocji „Druga para Varilux gratis” jest producent szkieł okularowych
firma Essilor

2. Czas trwania Promocji
2.1. Promocja trwa do 31 grudnia 2021 roku.

3. Warunki Promocji
3.1. Z Promocji może skorzystać każdy, kto w okresie jej trwania zamówi szkła
progresywne Varilux i wpłaci zaliczkę w wysokości min. 60% zamówionych szkieł.
Zmówienia należy dokonać osobiście w siedzibie firmy SalonOptyczny.pl przy ul.
Marymonckiej 63 w Warszawie. Złożenie zamówienia na szkła Varilux związane jest
także z uzgodnieniem opraw do ich montażu.
3.2. Kupujący po konsultacji z asystentem sprzedaży i na podstawie posiadanej recepty na
okulary progresywne dokonuje wyboru pierwszej pary szkieł progresywnych Varilux.
Cena tych szkieł ustalana jest na podstawie cennika, w którym uwzględnione są rabaty
obowiązujące w danym miesiącu i opisane w serwisie internetowym SalonOptyczny.pl
3.3. Obowiązujący w czasie promocji cennik dostępny jest w Salonie Optycznym ul.
Marymoncka 63, Warszawa oraz w serwisie internetowym SalonOptyczny.pl
3.4. Kupujący po konsultacji z asystentem sprzedaży dokonuje wyboru drugiej, bezpłatnej
pary szkieł Varilux z uwzględnieniem następujących warunków:
a) Druga para może być identyczna jak pierwsza para.
b) Jeśli pierwsza para jest fotochromatyczna, druga para może być także bezbarwna o
takich samych parametrach.
c) Drugą parą mogą być szkła Varilux Digitime (do pracy biurowej i przy komputerze).
d) Za zgodą firmy Essilor możliwe są inne inne kombinacje ale zachowana musi być
zasada, że cena katalogowa drugiej pary jest co najwyżej równa cenie katalogowej
pierwszej pary.
e) Druga para może być zabarwiona na dowolny kolor.
3.5. Do drugiej pary mogą wystąpić dopłaty:
a) 120 zł jeśli druga para jest barwiona
b) Jeśli Zamawiający do dwóch par szkieł nie zakupi dwóch oprawek w firmie
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• 200 zł jeśli druga para jest bezbarwna.
• 300 zł jeśli druga para jest fotochromowa.
• 320 zł (200+120) jeśli druga para jest barwiona.
c) Jeśli druga para nie jest zamawiana jednocześnie z pierwszą lecz w okresie do
jednego miesiąca po odbiorze pierwszej pary dopłata do drugiej pary fotochromowej
wynosi:
• 200 zł jeśli Zamawiający zakupi dwie oprawy do montażu szkieł
progresywnych
• 500 zł jeśli Zamawiający nie zakupi dwóch opraw do montażu szkieł
progresywnych

4. Promocje dodatkowe
4.1. Do każdej pary szkieł progresywnych Varilux istnieje możliwość otrzymania bezpłatnie
pary bezbarwnych, magazynowych jednoogniskowych szkieł Smile z antyrefleksem
HMC firmy Essilor
a) szkła pokryte są powłokami antyrefleksyjnymi i hydrofobowymi
b) dostępne w zakresie mocy sph +/-6.0 cyl do +2.0
c) przy oprawie własnej Klienta pobieramy opłatę za szkła w wysokości 50 zł
d) szczególnie polecamy jako szkła do komfortowego czytania, uzupełniające
funkcjonalność szkieł progresywnych
4.2. Do każdej pary szkieł progresywnych Varilux w wersji fotochromowej istnieje
możliwość zakupu za 50zł pary szkieł przeciwsłonecznych Hilux firmy Hoya
a) zabarwienie o dowolnym natężeniu w kolorze wybranym z palety barw
b) dostępne w zakresie mocy sph od -8,0 do +6.0.0 cyl do +2.0
c) przy oprawieniu do oprawy dostarczonej przez Zamawiającego obowiązuje
dodatkowa dopłata 50zł
d) szczególnie polecane dla kierowców, gdyż wewnątrz kabiny samochodu szkła
fotochromowe słabo się barwią nie dając dostatecznej ochrony przed oślepiającym
światłem słonecznym.
4.3. Do każdej pary szkieł progresywnych Varilux istnieje możliwość zakupu z 50%
rabatem od ceny katalogowej (wg cennika firmy Hoya) pary szkieł do pracy biurowej i
komputera Workstyle V+ firmy Hoya.

5. Badanie korekcji wzroku
5.1. Przy zakupie okularów progresywnych badanie korekcji wzroku jest bezpłatne
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