REGULAMIN PROMOCJI WRZESIEŃ 2022 - OFERTA SPECJALNA
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest - 4MOSA Spółka akcyjna (dawniej
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
"Wrzesień 2022 - Oferta specjalna’’.
3. Zasady i przebieg Promocji: Promocja będzie trwała w dniach od 12
września 2022 roku do 24 września 2022 roku, w punktach
stacjonarnych marki MUSCAT (https://www.muscat.pl/showrooms).
4. W ramach promocji Organizator umożliwia Klientom zakup okularów
Classic, Blue Block i Relax w wybranych pakietach w promocyjnej cenie.
Promocyjne pakiety będą obowiązywały następujące wysokości
rabatów:
Pakiet

Rabat

Classic Comfort+ 1.67

100 PLN

Classic Premium 1.5

200 PLN

Blue Block Comfort 1.5

100 PLN

Blue Block Comfort 1.6

100 PLN

Blue Block Comfort+ 1.67

250 PLN

Blue Block Premium+ 1.6

250 PLN

Relax Comfort 1.5

100 PLN

Relax Comfort 1.6

100 PLN

Relax Comfort 1.67

250 PLN

Relax Premium 1.5

200 PLN

Relax Premium 1.6

200 PLN

W promocyjnej cenie Klient może nabyć oprawki z soczewkami
korekcyjnymi z powłoką antyrefleksyjną oraz filtrami UVA i UVB w
wybranych pakietach.
Promocją nie są objęte inne pakiety okularów, dodatkowe powłoki
soczewek, pocienienie, dopłaty za inne rodzaje soczewek premium ani
dopłaty za oprawki wykonane z tytanu, na które obowiązują standardowe
ceny Organizatora.
5. Promocja obowiązuje na całą ofertę oprawek dla dorosłych w pakietach

wskazanych w punkcie 4. Promocją nie są objęte okulary zerówki,
okulary dziecięce, karty podarunkowe, akcesoria (nakładki clip on,
cleanery, ściereczki) i soczewki kontaktowe.
6. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
7. Organizator Promocji zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia
okularów w terminie dłuższym niż standardowy czas oczekiwania z
ważnych przyczyn (w szczególności opóźnień osób trzecich),
zobowiązuje się jednak do niezwłocznego poinformowania Klienta o
ewentualnym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia, zgodnie ze swoją
najlepszą wiedzą.
8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
9. Dowodem sprzedaży będzie paragon lub faktura.
10. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest złożenie zamówienia i zapłaty
za nie w punktach stacjonarnych MUSCAT w okresie trwania promocji.
11. Akceptowanymi formami płatności są wszystkie dostępne formy
płatności obsługiwane przez firmę Muscat.
12. Promocja nie dotyczy realizacji zamówień z odroczonymi terminami
płatności.
13. Oprawki nabyte podczas Promocji podlegają polityce zwrotów, opisanej
w
regulaminie
dostępnym
pod
adresem:
https://www.muscat.pl/shop/terms.
14. Każdy Uczestnik promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie,
każdorazowo spełniając warunki określone w treści regulaminu.

