
Regulamin Programu „Gwarancja Najniższej Ceny”

1. Celem Programu jest udzielenie Klientom Sklepu KODANO S.A. gwarancji otrzymania najniższej ceny na wszystkie
produkty znajdujące się w asortymencie KODANO S.A. zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Organizatorem Programu jest firma:
KODANO S.A.
31-711 Kraków, ul. Samozwaniec 39, NIP: 678-306-86-77, REGON: 120784810, KRS: 0000382726
zwana dalej „Organizatorem”.

3. W Programie mogą wziąć udział wszyscy Klienci sklepu KODANO S.A., którzy spełniają
warunki określone w niniejszym Regulaminie.

4. Klient może ubiegać o zwrot w terminie 10 dni od momentu odebrania zamówienia.

5. Warunkiem uwzględnienia „Gwarancji Najniższej Ceny” jest wypełnienie formularza załączając
do niego link do produktu, potwierdzający faktyczną różnicę w cenie produktu w sklepie KODANO S.A. i innym sklepie.

6. Warunkiem otrzymania kodu rabatowego w wysokości 100% różnicy w cenie produktu jest wykazanie przez Klienta, że w
stosunku do produktu objętego Gwarancją Najniższej Ceny, istnieje produkt identyczny, dostępny w niższej cenie
obowiązującej w okresie trwania Programu „Gwarancja Najniższej Ceny” w sklepie KODANO S.A. Otrzymany kod rabatowy
jest aktywny tylko przy zakupie produktu wskazanego do porównania przez Klienta.

7. Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest dokonanie zakupu w sklepie KODANO S.A. potwierdzone okazaniem
paragonu. Różnica w cenie wyliczana jest na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura Vat).

8. Produktem identycznym jest produkt tego samego modelu czy rodzaju z identycznymi oznaczeniami kodowymi producenta:
rozmiar, kolor oraz o takich samych właściwościach jak produkt objęty gwarancją najniższej ceny w sklepie KODANO S.A.
Cena produktu identycznego wyrażona musi być w PLN.

9. Gwarancja Najniższej Ceny nie dotyczy produktów dostępnych w serwisie Allegro.

10. Gwarancja Najniższej Ceny dotyczy wyłącznie sklepów internetowych działających na terenie Polski.

11. Gwarancja Najniższej Ceny dotyczy wyłącznie firm prowadzących działalność gospodarczą.

12. Gwarancja Najniższej Ceny nie obejmuje produktu objętego promocją w podanym przez Klienta w Formularzu sklepie.

13. Promocja nie dotyczy produktów firmy Cooper Vision.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn. 30.05.2012
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