
REGULAMIN USŁUGI: 
„ROZSZERZONA GWARANCJA OPTIQUE” 

 
 

§ 1 DEFINICJE. 
Organizator - GLASER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-499), Pl. Trzech Krzyży 
18, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000475410. 

1. Usługa - Usługa pod nazwą „Rozszerzona Gwarancja Optique”, w ramach 
której sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej z konsumentem umowy 
sprzedaży, do naprawy lub wymiany Przedmiotu Usługi.  

2. Przedmiot Usługi  - okulary przeciwsłoneczne lub oprawy korekcyjne z 
wyłączeniem następujących marek: Balmain, Gucci, Dior, Saint Laurent, 
Cartier, Mont Blanc, Brioni, Caroline Abram, Frank Custom, Sirene  
stanowiące przedmiot umowy sprzedaży pomiędzy Organizatorem a 
Konsumentem dokonanej we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora 
oraz za pośrednictwem Sklepów internetowych, które uległy uszkodzeniu w 
ciągu roku od odbioru okularów. 

3. Sposób realizacji Usługi – naprawa bądź wymiana Przedmiotu usługi na 
nowy. 

4. Cena regularna – Cena Przedmiotu Usługi wskazana przez Organizatora w 
miejscu zawarcia umowy sprzedaży nie uwzględniająca promocji i rabatów. 

5. Sklep internetowy – sklep internetowy pod adresami: www.optique.pl, 
www.o-shop.com, www.optique-exclusive.pl  

6. Wada – uszkodzenia mechaniczne lub niemechaniczne Przedmiotu usługi, 
które wystąpiły w ciągu roku od dnia odbioru Przedmiotu Usługi. 

7. Dzień odbioru – dzień, w którym Konsument odebrał Przedmiot Usługi w 
sklepie stacjonarnym Organizatora lub dzień doręczenia Przedmiotu Usługi 
zgodnie z formą dostawy wybraną przez Konsumenta przy składaniu 
zamówienia w Sklepie internetowym. 
 
 

§ 2 PRZEDMIOT REGULACJI. 
Regulamin określa zasady skorzystania z Usługi, jej zakres oraz ograniczenia.  

 
 

§ 3 ZAKRES USŁUGI. 
1. Usługa obejmuje zarówno uszkodzenia mechaniczne jak i niemechaniczne.  
2. Decyzja co do Sposobu realizacji Usługi podejmowana jest przez 

Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej 
oceny w tym zakresie.  

 
 

§ 4 WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI.  
1. Usługa ma charakter odpłatny. Koszt Usługi zależy od Ceny regularnej.  
2. Konsument może skorzystać z Usługi poprzez zapłatę w momencie zakupu 

Przedmiotu Usługi kwoty stanowiącej 10% wartości Ceny regularnej.  
3. Warunkiem skorzystania z Usługi jest podpisanie niniejszego regulaminu.  



4. Podstawą skorzystania z Usługi jest paragon bądź faktura za zakup 
Przedmiotu Usługi. 

5. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zgłoszenie wady zgodnie z § 6.  
 
 

§ 5 OGRANICZENIA USŁUGI. 
1. Usługa ma charakter ograniczony czasowo. Konsument uprawniony jest do 

skorzystania z Usługi pod warunkiem zgłoszenia Wady Organizatorowi w 
terminie roku od Dnia odbioru.  

2. Realizacja Usługi przez naprawę bądź wymianę Przedmiotu Usługi nie 
powoduje ponownego rozpoczęcia biegu terminu wskazanego w ust. 1. 

3. Usługa nie dotyczy innych artykułów niewchodzących w zakres Przedmiotu 
Usługi. 

4. Konsument może skorzystać z usługi wyłącznie jednorazowo. W 
szczególności Usługa nie dotyczy artykułów przekazanych konsumentowi po 
wymianie w ramach Usługi oraz niemożliwa jest ponowna naprawa 
Przedmiotu Usługi.      

5. Usługa nie dotyczy soczewek okularowych korekcyjnych (przejrzystych i 
barwionych), przypadków zgubienia, kradzieży czy utraty Przedmiotu Usługi.  

 
 

§ 6 ZGŁOSZENIE WADY. 
1. Konsument zgłasza Wadę w dowolnym czasie od jej powstania, z 

zastrzeżeniem, że Organizator obowiązany jest usunąć Wadę na warunkach 
niniejszego regulaminu i wyłącznie w razie jej zgłoszenia w terminie 
wskazanym w  § 5 ust. 1. 

2. Konsument zgłasza Wadę w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adresem mailowym: reklamacje@optique.pl lub poczty 
tradycyjnej na adres siedziby Organizatora.  

3. W celu identyfikacji Wady oraz wyboru Sposobu realizacji Usługi Organizator 
może poprosić o wykonanie przez konsumenta dokumentacji fotograficznej 
Wady, która stanowić będzie podstawę do realizacji Usługi jako integralna 
część zgłoszenia.  

4. Organizator odpowiada na kompletne zgłoszenie Wady w terminie 14 dni od 
jego złożenia. 

5. Po otrzymaniu odpowiedzi na zgłoszenie Wady zgodnie z ustępem 
poprzedzającym, konsument zobowiązany jest do dostarczenia Przedmiotu 
Usługi w terminie 30 dni od uzyskania odpowiedzi na zgłoszenie.  

 
 

§ 7 KOSZTY DOSTAWY. 
Koszty dostawy Przedmiotu Usługi ponosi konsument . Konsument może 
także bezpłatnie pozostawić Przedmiot Usługi w sklepach stacjonarnych 
Organizatora.  
 

§ 8 TERMIN REALIZACJI USŁUGI. 
1. Organizator zobowiązany jest do realizacji Usługi w ramach wybranego 

Sposobu realizacji Usługi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Przedmiotu 
Usługi zgodnie z paragrafem poprzedzającym.  



2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wskazanego w 
ustępie poprzedzającym z uwagi na trudności logistyczne w realizacji Usługi.  

3. W razie braku możliwości naprawy Przedmiotu Usługi bądź jego wymiany w 
związku z brakiem dostępności, Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu 
równowartości ceny Przedmiotu Usługi wynikającej z umowy sprzedaży.  

 
§ 9 WPŁYW NA UPRAWNIENIA GWARANCYJNE KONSUMENTA. 

1. Usługa działa niezależnie od gwarancji producenta na Przedmiot Usługi oraz 
uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi, a w szczególności nie wyłącza, 
nie ogranicza i nie zawiesza jakichkolwiek praw przysługujących 
konsumentowi z tytułu gwarancji czy rękojmi.  

2. Podmiotem zobowiązanym i uprawnionym do realizacji Usługi jest wyłącznie 
Organizator a zatem wszelkie żądania z tytułu realizacji Usługi konsument 
powinien kierować do Organizatora.   
 

 
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem 
danych osobowych konsumentów podanych w celu zakupu i realizacji jest 
Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) 
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych na podstawie udzielonej 
dobrowolnie zgody. Dane osobowe konsumentów korzystających z Usługi 
mogą być przekazane autoryzowanym centrom serwisowym oraz dostawcom 
usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne oraz 
organizacyjne, a także wsparcie prawne i merytoryczne. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zakupu i realizacji Usługi. 
Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych i przysługujących 
prawach można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem 
https://optique.pl/Klauzula-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-w-tym-
danych-szczegolnych-kategorii-cterms-pol-862.html 

2. Wszelkie pytania dotyczące Usługi i niniejszego regulaminu kierować można 
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@optique.pl lub 
telefonicznie pod numerem infolinii Organizatora +48 888 800 000. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).  
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