
 
 
 
 

Regulamin promocji „Bezpłatne badanie ostrości wzroku + Rabat -50% na drugą parę szkieł 
okularowych JZO”. 
 
 
 
1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą 
„Bezpłatne badanie ostrości wzroku + Rabat -50% na drugą dowolną parę szkieł okularowych JZO”. 
 
2. Inicjatorem Promocji jest JZO S. A. siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Ludwika Waryńskiego 12, 58-
500, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000644768; NIP: 611-10-15-261, kapitał zakładowy 1 030 500,00 zł. 
 
3. Organizatorem promocji są Salony Optyczne, których lista znajduje się na stronie internetowej 
www.jzo.com.pl/ZnajdzOptyka po przefiltrowaniu zgodnie z nazwą promocji. Zgłoszenia 
wynikające z niniejszej promocji muszą być zgłaszane do wskazanych Salonów Optycznych.  
 
4. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.01.2020 r. i trwa do 31.12.2020 r. 
 
5. Promocja kierowana jest do klientów Salonów Optycznych, będących konsumentami w 
rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej. 
 
6. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz. 
 
 
7. Skorzystanie z elementu promocji „Bezpłatne badanie ostrości wzroku” obowiązuje w Salonach 
Optycznych, których lista dostępna jest na stronie www.jzo.com.pl/ZnajdzOptyka, oznaczonych 
ikoną bezpłatne badanie ostrości wzroku. 
 
8. Bezpłatne badanie ostrości wzroku dotyczy badania, po którym klient otrzymuje ogólne 
rozpoznanie, zawierające szacunkową spodziewaną refrakcję i przybliżoną wartość korekcji.  
 
9. Salony optyczne wskazane punkcie 3 udostępniają także możliwość pełnego badania wzroku, 
dającego pełne rozpoznanie wymaganej korekcji (z wyłączeniem badania chorób oczu). Pełne 
badanie wzroku jest darmowe w przypadku zakupu soczewek progresywnych JZO w Salonach 
objętych promocją. Pełne badanie wzroku jest płatne w przypadku, kiedy klient nie dokona zakupu 
szkieł progresywnych JZO. Cena badania jest określana przez Salon optyczny.  
 
10. Skorzystanie z elementu promocji „Rabat -50% na drugą dowolną parę szkieł okularowych” 
następuje poprzez ściągnięcie ze strony www.jzo.com.pl/Znajdz Optyka kuponu promocji, który to 
kupon musi zostać wypełniony w Salonie Optycznym. Kupon – 50% na drugą dowolną parę 
soczewek okularowych obowiązuje wyłącznie jeśli pierwszą parą szkieł okularowych są szkła 
progresywne JZO.  
 
11. Kupon „Rabat -50% na drugą dowolną parę szkieł okularowych” można zrealizować wyłącznie 
w tym samym Salonie Optycznym, w którym zakupiona została pierwsza para okularów w terminie 
3 miesięcy od daty pierwszego zakupu, nie później niż do 31.12.2020 r. Obniżona cena drugiego 
produktu dotyczy jednej pary szkieł okularowych. 
 
12. Element promocji „Rabat -50% na drugą dowolną parę soczewek okularowych” obowiązuje 
wyłącznie na szkła okularowe, z wyłączeniem opraw. Koszt nowych opraw jest kosztem 
dodatkowym ponoszonym przez klienta. 



 
13. Salon optyczny może odmówić montażu szkieł okularowych wynikających z elementu 
promocji „Rabat -50% na drugą dowolną parę soczewek okularowych” w oprawach powierzonych, 
używanych.  
 
14. Inicjator promocji nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. 
 
15. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane wyłącznie przez Salony Optyczne 
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. 
 
16. Dane osobowe uczestników Promocji nie będą wykorzystywane przez Inicjatora Promocji. 
 
17. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym 
Regulaminie. 
 
18. Wszelkie uwagi dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na 
adres e-mail marketing@jzo.com.pl.  
 
19. Inicjator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia 
ważnej przyczyny rozumianej jako: 
 

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, 
wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji; 

 
b. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; 

 
c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub 

technologicznymi. 
 
20. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Inicjator udostępni tekst jednolity Regulaminu 
poprzez jego publikację na stronie www.jzo.com.pl. Zmiana Regulaminu nie wpływa na akcje w 
ramach Promocji przed dokonaniem zmiany. 
 
21. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 
  
 
  
 


