REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH
DOSTĘPNYCH NA SKLEP.VISIONEXPRESS.PL

Niniejszy regulamin określa zasady udzielania kodów rabatowych sprzedaży w sklepie
sklep.visionexpress.pl prowadzonym przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Domaniewska 39, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017397, NIP 951-19-72-542, tel. 22 290 70 90
adres e-mail biuro@visionexpress.pl (zwaną dalej „Vision Express”).
I. Słownik pojęć używanych w Regulaminie:
1. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, do
zrealizowania w sklepie internetowym sklep.visionexpress.pl prowadzonym przez
Vision Express, poprzez zniżkę procentową, kwotową lub na darmową dostawę.
2. Zniżka kwotowa – zniżka wyrażona w PLN jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod
rabatowy podczas zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówienia i nie
obejmuje kosztów wysyłki.
3. Zniżka procentowa – zniżka procentowa jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod
rabatowy podczas zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówienia i nie
obejmuje kosztów wysyłki.
4. Darmowa dostawa – koszt dostawy ponoszony przez Vision Express, Klient
wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia nie ponosi kosztów dostawy.
II. Zasady udzielania kodów rabatowych
1. Udostępnienie kodu rabatowego może nastąpić w formie listu elektronicznego,
wiadomości tekstowej (SMS), lub poprzez akcję promocyjną organizowaną przez
Vision Express.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany tylko przez Klientów posiadających konto w
sklepie prowadzonym przez Vision Express znajdującym się na stronie
sklep.visionexpress.pl. Oznacza to, że użytkownik musi się zarejestrować w sklepie
internetowym sklep.VisionExpress.pl i być zalogowanym podczas realizowania kodu
rabatowego.
3. Zniżka kwotowa i procentowa nie dotyczy sprzedaży soczewek w zestawach.
4. Kody rabatowe można wykorzystać tylko podczas zakupów w sklepie internetowym
sklep.visionexpress.pl.
5. Z Kodów rabatowych nie można skorzystać przy zakupach w salonach stacjonarnych
Vision Express.
6. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego jest dobrowolne.
7. Aby skorzystać z Kodu rabatowego wystarczy wpisać podany ciąg znaków
alfanumerycznych
w
polu
„Zrealizuj
kod”
na
stronie
„koszyka”:
https://sklep.visionexpress.pl/koszyk.
8. Klient nie musi wykorzystywać przekazanego kodu rabatowego podczas zakupów w
sklepie internetowym. Wystarczy nie wpisywać Kodu w polu „Zrealizuj kod” na
stronie „koszyka”: https://sklep.visionexpress.pl/koszyk.
9. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 5 polu spowoduje aktywację
zniżki o wartość (procentową, kwotową lub bezpłatnej dostawy) produktów
znajdujących się w koszyku.

10. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. Oznacza to, że na jedno zamówienie można
wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.
III. Reklamacje
Wszelkie reklamacje na towary zakupione z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na
zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce Reklamacji, znajdujących się na stronie:
https://sklep.visionexpress.pl/sklep/polityka-reklamacji
IV. Postanowienia końcowe
1. Vision Express zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie
zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności, będą obowiązywały po upływie 3 dni od dnia umieszczenia
informacji na stronie internetowej www.visionexpress.pl lub sklep.visionexpress.pl.
2. Wszelką korespondencję dotyczącą regulaminu należy kierować na adres VISION
EXPRESS z siedzibą w Warszawie 02-672, ulica Domaniewska 39 lub na adres
mailowy biuro@visionexpress.pl
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Warszawa dn.30.03.2016

