Informacja Sprzedawcy o zmianie Regulaminu:
I.

Na zasadzie § 30 ust. 1 pkt b) i d) Regulaminu Sprzedawca zmienia
dotychczasowy Regulamin w ten sposób, że wprowadza do § 27
Regulaminu nowy ust. 7, ust. 8, ust. 9. ust. 10 oraz ust. 11 - o
następującym brzmieniu:
§ 27

7. Reklamacji nie podlega uszkodzenie lub zmniejszenie użyteczności towarów
wywołane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użytkowaniem,
przeglądami towarów, a w szczególności:
a. uszkodzenie mechaniczne oprawek lub soczewek, w tym zarysowanie,
pogięcie, złamanie lub rozbicie;
b. deformacja oprawek lub soczewek związana z nieprawidłowym
zakładaniem lub zdejmowaniem okularów, w tym zakładaniem lub
zdejmowaniem ich jednorącz;
c. uszkodzenie związane z nieprawidłowym przechowywaniem okularów,
w tym ekspozycją na wysokie temperatury (np. na podszybiu w
samochodzie), odkładaniem ich soczewkami w stronę podłoża,
przechowywaniem ich poza futerałem;
d. uszkodzenie związane z nieprawidłowym czyszczeniem okularów, w
tym nieużywaniem miękkich ściereczek, czyszczeniem okularów „na
sucho” (bez spłukiwania wodą lub płynem do czyszczenia okularów),
używaniem chemicznych środków czyszczących nieprzeznaczonych
do czyszczenia okularów;
e. uszkodzenie lub starcie powłoki antyrefleksyjnej związane z
używaniem środków czyszczących lub ściereczek zawierających
alkohol,
f. uszkodzenie, zmniejszenie żywotności lub zwiększenie zużycia
oprawek lub soczewek związane z brakiem regularnych przeglądów i
konserwacji w jednym ze Sklepów Stacjonarnych Sprzedawcy,
8. Reklamacji nie podlega brak poprawy jakości widzenia lub pogorszenie
jakości widzenia Klienta wywołane używaniem okularów korekcyjnych
niezgodnie z zaleceniami specjalisty (obejmującymi używanie okularów do
dali lub do bliży, do stałego lub do czasowego użytku).
9. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia
nieprawidłowości. Uprawnienie do złożenia reklamacji wygasa po upływie 2
(dwóch) lat od daty odbioru zamówionego towaru.

10. Utrata prawa do reklamacji następuje także wówczas, gdy Klient lub osoba
trzecia dokonają samodzielnej próby naprawy towarów, bez zgłoszenia
reklamacji Sprzedawcy.
11. Możliwość złożenia reklamacji na towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień ustawowych Klienta uregulowanych w przepisach
odrębnych.
II.

Nowe brzmienie Regulaminu wejdzie w życie dnia 14 października 2022 r.,
z uwzględnieniem postanowień § 30 ust. 3 Regulaminu.

Warszawa, dnia 26 września 2022 r.

