
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY PLATINUM VIP 

1. Wystawcą Karty PLATINUM VIP jest F.H. JAWRO, właściciel sieci salonów optycznych 

“LOOX Galeria Optyki ”z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 21. 

2. Kartę PLATINUM VIP otrzymuje każdy Klient, który w galeriach LOOX zrobił zakupy na 

łączną kwotę 20 tys. zł lub więcej. 

3. Karta PLATINUM VIP upoważnia do 20% rabatu na wszystkie produkty i usługi 

oferowane w Galeriach Optyki LOOX. 

4. Użytkownik Karty PLATINUM VIP ma prawo wskazać znajomą Osobę, którą 

przyprowadził do salonu LOOX. Osoba ta na życzenie Posiadacza Karty PLATINUM VIP 

otrzymuje Kartę GOLD wraz z przysługującymi jej przywilejami bez konieczności 

przekraczania progu zakupowego. 

5. Posiadaczowi Karty PLATINUM VIP przysługuje bezpłatne badanie wzroku we 

wszystkich galeriach optyki LOOX. 

6. Użytkownikowi Karty PLATINUM VIP przysługuje darmowy serwis okularów w 

zakresie drobnych napraw, takich jak wymiana nosków, dokręcenie/wymiana śrubek, 

czyszczenie ultradźwiękowe, doginanie zauszników itp. 

7. Uprawnienia wynikające z posiadania karty PLATINUM VIP przysługują od momentu 

otrzymania Karty. 

8. Karta PLATINUM VIP podlega numeracji. Rabat związany z posiadaniem Karty 

PLATINUM VIP przysługuje jedynie jej Użytkownikowi, za jej okazaniem. 

9. Rabaty nie obejmują produktów i usług objętych inną formą promocji. 

10. Każda Karta PLATINUM VIP jest indywidualnie przypisana jednemu Użytkownikowi. 

Użytkownik nie może jej użyczać, albo oddawać do używania w jakichkolwiek inny 

sposób osobie trzeciej. Prawa wynikające z Karty mają charakter niezbywalny i 

nieprzenoszalny. 

11. Karta PLATINUM VIP nie jest Kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową. 

12. Firma JAWRO zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty PLATINUM VIP bez 

podania przyczyn i bez prawa do ubiegania się o odszkodowanie przez Użytkownika, 

w szczególności w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana w sposób sprzeczny z 

postanowieniami Regulaminu. 

13. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: 

www.galeria-loox.pl oraz w Galeriach Optyki LOOX. 

14. Akceptując Kartę PLATINUM VIP jej użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez F.H. 

http://www.galeria-loox.pl/


JAWRO, z siedzibą w Ostrzeszowie ul. Grunwaldzka 21. Ponadto przyjmuje do 

wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że każdemu 

użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

15. Regulamin niniejszy będzie uznany za zaakceptowany z chwilą pierwszego użycia 

Karty PLATINUM VIP 


