
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA 
PROVISUS 

 

Wystawcą i właścicielem Karty Stałego Klienta PROVISUS jest PROVISUS sp. z o.o. 

z siedzibą w Częstochowie, ul. Rędzińska 112.  

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika Karty Stałego Klienta PROVISUS. 

 

1. Postanowienia Ogólne 

1.1 Użytkownikiem Karty Stałego Klienta PROVISUS, może być osoba, która spełnia warunki jej 

przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 

1.2 Osobą uprawnioną do korzystania z przywilejów Karty Stałego Klienta PROVISUS, jest Użytkownik 

karty, który dokonał jej zakupu w ramach obowiązującego cennika i któremu została ona wydana. 

1.3 Kartę Stałego Klienta PROVISUS może zakupić osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat, wyłącznie za zgodą rodzica 

lub opiekuna prawnego. 

1.4 Osoba otrzymująca kartę jest rejestrowana w bazie danych klientów PROVISUS 

1.5 Przywileje przyznane z Kartą Stałego Klienta PROVISUS dotyczą wyłącznie usług i towarów 

nabywanych w Provisus sp. z o. o. Częstochowa ul. Rędzińska 112 

1.6 Karta Stałego Klienta PROVISUS zachowuje ważność przez 5 lat od daty jej zakupu i uprawnia do 

upustów cenowych na konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne w Klinice Proviusu oraz 

upustów cenowych przy zakupie okularów, szkieł korekcyjnych i soczewek kontaktowych w Salonie 

Optycznym Provisus 

1.7 Prawo do korzystania z upustów cenowych, przysługuje wyłącznie Użytkownikowi posiadającemu 

Kartę Stałego Klienta PROVISUS 

1.8 Aby rabat został przyznany, Użytkownik jest zobowiązany okazać swoją Kartę Stałego Klienta przed 

skorzystaniem z usług lub przed zakupem towarów w Provisus Sp. z o. o. Częstochowa ul. 

Rędzińska 112 



1.9 Karta Stałego Klienta PROVISUS nie jest kartą płatniczą ani kredytową, a przysługujący z jej 

użytkowania rabat nie może być wymieniany na ekwiwalent pieniężny. 

1.10 Provisus sp. z o. o. Częstochowa ul. Rędzińska 112 ma wyłączne prawo ustalania, które towary 

lub usługi objęte są rabatem na Kartę Stałego Klienta PROVISUS. 

1.11 Provisus sp. z o. o. Częstochowa ul. Rędzińska 112 zastrzega sobie prawo do odmowy 

wykonania zakupionych przez Użytkownika świadczeń z uwagi na jego stan zdrowia oraz 

ewentualne uzasadnione medycznie wątpliwości do zasadności i skuteczności tych świadczeń. 

Kwota dokonanej z tego tytułu zapłaty zostaje zwrócona Użytkownikowi w całości.  

1.12 Niewykorzystanie uprawnień wynikających z Karty Stałego Klienta PROVISUS obciąża 

wyłącznie jej Użytkownika  

1.13 Użytkownik Karty Stałego Klienta PROVISUS jest zobowiązany do niezwłocznego 

poinformowania Provisus sp. z o. o. Częstochowa ul. Rędzińska 112 o fakcie kradzieży lub utraty 

Karty w inny sposób w celu otrzymania duplikatu. Koszt wydania duplikatu to 50 pln. 

1.14 Prawa związane z Kartą Stałego Klienta PROVISUS nie mogą być sprzedawane, przenoszone, 

zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych 

określonych w niniejszym Regulaminie Programu. 

1.15 Provisus sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu i zasad 

przyznawania towarzyszącym Karcie przywilejów, w każdym czasie bez podania przyczyny. 

1.16 Użytkownik może zrezygnować z Karty Stałego Klienta PROVISUS w każdym momencie, 

poprzez zwrot karty. 

1.17 Wystawcy przysługuje prawo do unieważnienia Karty w przypadku śmierci Użytkownika lub w 

przypadku niedotrzymania przez Użytkownika warunków regulaminu korzystania z karty (każdy 

przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie) 

1.18 Niniejszy Regulamin Karty Stałego Klienta Provisus będzie uznany za zaakceptowany przez 

Użytkownika  z chwilą zakupu i wydania karty. 

1.19 Regulamin przyznawania i użytkowania Karty Stałego Klienta PROVISUS jest podany do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej firmy www.lepiejzobacz.pl 

1.20 Niniejszy regulamin obowiązuje od 20 stycznia 2020 

http://www.lepiejzobacz.pl/

