REGULAMIN AKCJI:
„Wypróbuj jednodniowe soczewki kontaktowe Biotrue® ONEday”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Wypróbuj jednodniowe soczewki kontaktowe Biotrue®
ONEday” (dalej: „Akcja”) jest VP Valeant Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Rzeszowie (35959), ul. Przemysłowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000473149, NIP 8133666251, REGON 180763801 (dalej:
„Organizator”).
2. Akcja jest organizowana w terminie od 16.04.2018 do 28.02.2018 lub do wyczerpania
zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu trwania Akcji w razie
wyczerpania zapasów Próbek objętych Akcją.
3. Akcja skierowana jest do osób fizycznych, które dokonują czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej:
„Konsument”).
4. Akcja kierowana jest do Konsumentów za pośrednictwem salonów optycznych, które
prowadzą badania wzroku pod kątem doboru soczewek kontaktowych, oferują produkty
Biotrue® ONEday, działają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i wyraziły chęć udziału w
Akcji (dalej: „Punkt handlowy”).
§ 2. Zasady Akcji
1. Akcją objęte są następujące próbki produktów: Biotrue® ONEday (opakowanie 5 sztuk)
(dalej: „Próbki”).
2. Akcja polega na przekazaniu przez Punkt handlowy Próbki w ilości 2 opakowania po 5
sztuk soczewek każdemu Konsumentowi, który zgłosi się do niego i wyrazi chęć
otrzymania Próbki (dalej: „Uczestnik”)
3. Punkt handlowy jest zobowiązany do przekazania Uczestnikowi Próbki. Próbka powinna
być przekazana wraz z rekomendacją wykonania badania wzroku, opatrzoną informacją,
że koszt badania nie jest pokrywany przez Organizatora. Na jednego Uczestnika
przypadają maksymalnie 2 Próbki.
4. Pełna lista Punktów handlowych biorących udział w Akcji jest dostępna na stronie
www.biotureoneday.pl.

§ 3. Uczestnictwo w Akcji
1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz.
3. W celu wzięcia udziału w Akcji Konsument musi udać się do Punktu handlowego i
wyrazić chęć otrzymania Próbki.
§ 3 Reklamacje
1. Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane listem poleconym na adres
korespondencyjny Organizatora: VP Valeant Sp. z o.o. Sp. j., ul. Marynarska 15, 02-674
Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja dot. Akcji „Wypróbuj jednodniowe soczewki
kontaktowe Biotrue® ONEday”, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia
zakończenia Akcji.
2. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji na
adres Organizatora.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, numer telefonu Uczestnika
zgłaszającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich
doręczenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest
ostateczna i wiążąca. Salon optyczny o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony
listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu
procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany Regulaminu, gdy dalsze
prowadzenie Akcji Promocyjnej stanie się niemożliwe na zasadach dotychczas
określonych, z przyczyn niezależnych od Organizatora i na które Organizator nie miał
wpływu bądź wynikających z konieczności dostosowania się przez Organizatora do
obowiązujących przepisów prawa.
3. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach promocyjnych mają jedynie
charakter informacyjny.
4. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.

5. Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny w Punktach handlowych biorących udział w
Akcji Promocyjnej oraz na stronie www.biotrueoneday.pl.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji.

