
Regulamin promocji „Bezpłatne badanie ostrości widzenia“  
 
I. Czas trwania promocji „Bezpłatne badanie ostrości widzenia“ 
Akcja promocyjna „Bezpłatne badanie ostrości widzenia“ zostanie przeprowadzona w terminie od 
29.04.2019 r. do odwołania.  
 
II. Miejsce prowadzenia akcji „Bezpłatne badanie ostrości widzenia“ 
Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w wybranych salonach optycznych, działających pod 
firmą Ziko Optyk na terenie Polski. 
 
III. Zasady skorzystania z akcji promocyjnej „Bezpłatne badanie ostrości widzenia“ 

1. Klient może skorzystać z badania ostrości widzenia, którego celem jest zweryfikowanie 
ostrości widzenia do dali, 

2. W akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, 
3. Do przeprowadzania badania uprawnieni są pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe: Lekarz okulista, Optometrysta, Ortoptrysta, Refrakcjonista, 
4. W uzasadnionych przypadkach specjalista może odmówić przeprowadzenia badania, 
5. Badanie ostrości wzroku ma charakter przesiewowy i nie stanowi pełnej procedury badania 

wzroku. Późniejszy zakup okularów lub soczewek kontaktowych musi być poprzedzony 
pełnym badaniem wzroku, 

6. Każdy Klient , który zdecyduje się na bezpłatne badanie ostrości wzroku w sieci Ziko Optyk 
otrzymuje informację na temat wyniku badania, 

7. Badanie nie kończy się wydaniem recepty okulistycznej/optometrycznej i nie stanowi 
podstawy do wykonania okularów, 

 
IV. Łączenie akcji promocyjnej „Bezpłatne badanie ostrości widzenia“ z innymi zniżkami  
 
1. Promocja łączy się z akcją „Okulary przeciwsłoneczne SOLANO tańsze o 50 złotych“   

2. Akcja „Bezpłatne badanie ostrości widzenia“ łączy się z innymi zniżkami i promocjami 
dostępnymi w salonie a także ze zniżkami wynikającymi z podpisanych umów partnerskich.  

 
V. Adres do korespondencji.  
1. Wszelką korespondencję należy kierować na adres Ziko Optyk z siedzibą w Krakowie 30-644, 
Kamieńskiego 51.  

2. Informacje dotyczące akcji promocyjnej są dostępne w salonach optycznych Ziko. 
 
VI. Postanowienia końcowe  
1. Ziko Optyk zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji 
promocyjnej. Zmiany Regulaminu będą dostępne w salonach Ziko Optyk i na stronie internetowej 

https://www.ziko.pl/zikooptyk/ 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji promocyjnej w każdym czasie oraz 
odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu trwania akcji promocyjnej. 

3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Klient ma w każdym czasie prawo 
zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.  
 
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą akcją będą 
rozstrzygane ugodowo a w przypadku braku ugody przez sąd miejscowo właściwy dla Klienta.  
 
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
 

https://www.ziko.pl/zikooptyk/

