Regulamin promocji “30% zniżki na okulary progresywne”
1.Organizatorem Akcji Promocyjnej jest - 4mosa Sp. z o.o. NIP: 5213859252 ul.
Domaniewska 47, 02-672 Warszawa, adres e-mail: info@muscat.pl, numer telefonu: 22
428 32 08.
2.Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Akcji Promocyjnej "30% zniżki na
okulary progresywne".
3.Zasady i przebieg Promocji:
3.1.Promocja będzie trwała od dnia 15.02.2021 do 31.03.2021 tylko i wyłącznie w punktach
stacjonarnych
MUSCAT,
których
lista
dostępna
jest
na
stronie
https://www.muscat.pl/showrooms.
3.2. W ramach promocji Organizator umożliwia Klientom, którzy w okresie jej trwania
dokonają w punkcie stacjonarnym jednej transakcji zakupu okularów progresywnych,
uzyskanie rabatu w wysokości 30% ceny produktu odliczonego od kwoty regularnej produktu
w zamówieniu.
3.3. Organizator Promocji zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia okularów w
terminie dłuższym niż standardowy czas oczekiwania, zobowiązuje się jednak do
niezwłocznego poinformowania Klienta o ewentualnym wydłużeniu czasu realizacji
zamówienia, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
3.4. Uzyskanie rabatu jest możliwe wyłącznie przy zakupie okularów dla dorosłych w
zestawie z soczewkami progresywnymi Varilux (tj. Varilux® Comfort 3.0, Varilux® Physio
3.0, Varilux® Xclusive 4D oraz Varilux® Digitime) marki Essilor. Promocją nie są objęte
zakupy okularów z innym rodzajem soczewek, okularów dziecięcych, kart podarunkowych,
akcesoriów (nakładki clip on, cleanery, ściereczki) i soczewek kontaktowych.
4. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami i kodami zniżkowymi
Organizatora.
6. Dowodem sprzedaży będzie paragon lub faktura.
7. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupu i zapłaty za produkty online
lub stacjonarnie w okresie trwania promocji.
8. Akceptowanymi formami płatności są wszystkie dostępne formy płatności obsługiwane
przez firmę Muscat.
9. Promocją nie są objęte zamówienia z odroczonymi terminami płatności.
10. Oprawki nabyte podczas Promocji podlegają polityce zwrotów, opisanej w Regulaminie
Ogólnym, dostępnym pod adresem: https://www.muscat.pl/shop/terms
11. Każdy Uczestnik promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, każdorazowo
spełniając warunki określone w treści regulaminu.
12. Zamówienie Domowej Przymierzalni nie upoważnia do skorzystania z promocji w
terminie innym niż w datach obowiązywania promocji.

