
Regulamin promocji przy zakupie vouchera na zabieg laserowej korekcji wzroku. 

 

§1 

OGÓLNE ZASADY PROMOCJI 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przy zakupie vouchera na zabieg laserowej korekcji wzroku (dalej: 

„Promocja”). 

2. Organizatorem Programu jest OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 

przy ul. Czerwińskiego 6 (dalej: „Organizator”). 

§2 

UCZESTNICTWO 

1. Promocja obowiązuje od dnia 20/04/2020 roku do odwołania.  

 

2. Promocja skierowana jest do Pacjentów planujących się poddać zabiegowi laserowej korekcji wzroku do 

31/10/2020 roku w OKULUS PLUS, ul. Górska 19. 

 

3. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

 

4. Promocja obejmuje pacjentów, którzy w terminie jej trwania dokonają rezerwacji telefonicznej na wizytę 

kwalifikującą do zabiegu laserowej korekcji wzroku oraz pacjentów, którzy już się zakwalifikowali. 

 

5. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty 50% kwoty wybranego. 

 

6. Obowiązujące ceny zabiegów: 

 
 

Jedno oko Dwoje oczu 

Zabieg usunięcia wady 
wzroku FemtoZ-LASIK 

4 000 zł 6 690 zł 

Zabieg metodą Trans-PRK 
NoTouch streamlight 

3 500 zł  5 690 zł 

Zabieg usunięcia wady wzroku 
metodą EBK 

3 150 zł 5 800 zł 

 

 

7. Wpłaty należy dokonać na konto Organizatora: 
 
OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optomertii Sp. z o.o. 
ul. Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice 
Bank Santander 
Numer rachunku 43 1090 2835 0000 0001 3311 8958 
 

8. W temacie przelewu Uczestnik powinien wpisać swoje  
Nazwisko i Imię; 
PESEL; 
Rodzaj wybranej metody zabiegu 
 

9. Po wykonaniu przelewu Uczestnik zobowiązany jest przesłać potwierdzenie transakcji na adres 
kontakt@okulus.pl. 
 

10. Jeżeli sytuacja w kraju i odgórne przepisy nie pozwolą na wykonanie zabiegu w ustalonym czasie, okres 
promocji zostanie stosowanie wydłużony. 
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§3 
WYNIK KWALIFIKACJI 

1. W przypadku niezakwalifikowania z powodów medycznych zwrot wpłaconej kwoty jest dokonywany jest na 

numer konta, z którego Organizator otrzymał przelew w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia 

przeprowadzonej wizyty kwalifikującej.  

 

2. W przypadku zakwalifikowania się do metody droższej niż metoda opłacona, pacjent zobowiązany jest do 

dokonania wpłaty różnicy kwot w dniu zabiegu.  

 

3. W przypadku zakwalifikowania pacjenta do metody tańszej niż opłacona, pacjentowi przysługuje zwrot 

różnicy cen zabiegów. Zwrot dokonywany jest na numer konta, z którego Organizator otrzymał wpłatę w 

terminie do 7 dni roboczych liczonych od następnego dnia po zakończonej wizycie kwalifikującej. 

4. W przypadku zakwalifikowania pacjent jest zobowiązany wpłacić pozostałą część kwoty w dniu zabiegu. 

§4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Promocji znajduje się w Poradni OKULUS PLUS oraz na stronie internetowej www.okulus.pl 

2. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 

 

3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozpatrzone będą decyzją Prezesa OKULUS PLUS 

w oparciu o dostępną dokumentację. 

4.    W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez 

jego aktualizację w Poradni OKULUS PLUS oraz na stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie wpływa na 

zabiegi opłacone przed dokonaniem zmiany.  

 

 

 

 

 


