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Załącznik nr 1 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

 
Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Świadczenia Usług w ramach Programu „VisionComfort” 

mają zastosowanie do Umów zawieranych przez „Vision Express SP” Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie /02-672/ przy ul. Domaniewskiej 39, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000017397, posiadającą NIP 951-19-72-542, REGON 016305359, a postanowienia 

Ogólnych Warunków stanowią integralną część Umowy Świadczenia Usług w ramach 

Programu „VisionComfort”, zwanej dalej Umową. 

 

 

I. PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Vision Express zobowiązuje się do dostarczania wskazanych w Umowie produktów. 

2. Produkty będą dostarczane na adres wskazany w Umowie, zgodnie z terminarzem 

określonym w Umowie oraz po cenie określonej w Umowie, z zastrzeżeniem 

postanowień pkt II ppkt 6 poniżej. 

3. W Umowie Klient wskazuje produkt/y z listy oraz określa miejsce odbioru, lub adres 

do dostawy, a także sposób bezpośredniego kontaktu. 

4. Zawierając Umowę Klient jednocześnie nabywa i odbiera  początkowy (startowy) 

zapas soczewek kontaktowych wskazanych w Umowie. 

 

II.       WYKONANIE UMOWY 

1. W czasie obowiązywania Umowy, Vision Express zobowiązany jest do dostarczania 

produktów na adres wskazany w Umowie w cyklach określonych w Umowie z 

uwzględnieniem zapasu soczewek odebranych przez Klienta zgodnie z pkt.I ppkt 4 

powyżej. 

2. Szczegółowe ustalenie daty dostawy odbywa się z Klientem za pomocą wskazanych w 

Umowie środków kontaktu bezpośredniego. 

3. Koszt każdorazowej dostawy wynosi 13,00 PLN (słownie: trzynaście złotych).  

Klient nie ponosi kosztów dostawy produktu/produktów będących przedmiotem umowy. 

4. Do każdej dostawy dołączony będzie paragon, lub na życzenie Klienta, faktura VAT 

zgodne z wartością zamówienia. 

5. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności w wybranym przez siebie salonie (w 

przypadku wyboru opcji odbioru osobistego) lub kurierowi przy wyborze opcji przesyłki 

za pobraniem. 

6. Warunkiem wydania Klientowi przesyłki jest zapłata pełnej wysokości zobowiązania 

(ceny wskazanej w Cenniku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu). W przypadku 

podwyższenia ceny produktów przez Vision Express SP Sp. z o.o. w trakcie trwania 

Umowy ceną obowiązującą Klienta jest cena z dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem 

obowiązujących w Vision Express w chwili dokonywania zamówienia zniżek 

wynikających z obowiązujących akcji promocyjnych. W przypadku, gdy pomimo 

umówionego terminu odbioru, Klient nie będzie dostępny dla kuriera, kurier podejmie 

dodatkowe dwie próby dostarczenia przesyłki. W przypadku, gdy zakończą się 

niepowodzeniem kurier pozostawia w skrzynce Klienta awizo z informacją, gdzie i przez 

jak długo przesyłka będzie pozostawiona do odbioru przez Klienta. Na każdym etapie 

Klient może za pomocą infolinii sprawdzić stan swojego zamówienia. 

7. W przypadku nieodebrania dostawy z wybranego przez Klienta salonu Vision Express, 

przesyłka jest tam przechowywana przez okres 30 /trzydziestu/ dni. W każdej chwili 

Klient może za pomocą infolinii sprawdzić stan swojej dostawy. Nieodebranie przesyłki w 
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powyższym terminie stanowi wypowiedzenie Umowy przez Klienta i ma skutek 

natychmiastowy. 

8. W trakcie trwania umowy Klient ma możliwość zmiany produktu (poprzez zmianę 

produktu należy również rozumieć zmianę parametrów tego samego produktu na skutek 

badania wzroku w trakcie trwania umowy) po uprzednim badaniu. Zmiana umowy o 

której mowa w niniejszym punkcie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i podpisania aneksu do niniejszej Umowy.  

 

III. CZAS TRWANIA UMOWY 

 

Uczestnictwo Klienta w Programie na podstawie Umowy („Czas Umowy”) trwa przez 

okres 12 /słownie: dwanaście/ miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy. 
 

IV. ROZWIĄZANIE UMOWY. 

 

1. Zmiana nazwy handlowej produktu w czasie obowiązywania Umowy nie stanowi zmiany 

Umowy. 

2. Po upływie 12 miesięcy od podpisania Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na 

dotychczasowych warunkach na kolejny okres 12 /dwunastu/ miesięcy, chyba że Klient na 

1 /jeden/ miesiąc przed upływem terminu złoży pisemne oświadczenie o nie przedłużaniu.  

3. Klient może dokonać wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 

poniżej. Wypowiedzenie wysyła się na adres Strony wskazany w umowie.  

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta przed terminem jej obowiązywania 

Klient jest zobowiązany do zwrotu kwoty zniżek udzielonych na zakup soczewek 

kontaktowych i na zakup okularów korekcyjnych, z których skorzystał w ramach 

Programu „VisionComfort” na wskazane przez Vision Express konto bankowe bądź 

gotówką do kasy salonu, w którym podpisał Umowę.  

5. Vision Express  może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym: 

• jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą całości lub części opłaty zgodnie z cyklem wysyłek 

określonym w Umowie co najmniej przez 14 /czternaście/ dni,  

• Klient podał przy zawieraniu Umowy lub w trakcie jej obowiązywania nieprawdziwe 

informacje uniemożliwiające jej wykonywanie, w szczególności w zakresie podanych 

danych do korespondencji. 

6. Niezależnie od powyższego Umowa  wygasa w skutek powzięcia przez Vision Express  

informacji o śmierci Klienta. 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W zakresie nieuregulowanym umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie kwestie sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla 

siedziby Vision Express.  

4. Strony zobowiązane są do zachowania w poufności postanowień niniejszej Umowy 

jak również informacji uzyskanych, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z 

negocjacjami, zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem informacji, 

do ujawnienia których dana Strona jest zobowiązana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa lub na ujawnienie których druga Strona wyraziła zgodę 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

6. Umowę, wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Sformatowano: Wyróżnienie


