Regulamentul Programului „Garanția Celor Mai Mici Prețuri”
1. Scopul Programului este de a oferi Clienților Magainului Optilen.ro garanția să
primească cele mai mici prețuri la toate produsele care se găsesc în oferta
magazinului Optilen.ro în conformitate cu principiile stabilite în prezentul
regulament.
2. Organizatorul Programului este firma:
KODANO.RO SRL
str SUCEVEI, Nr 14, Ap.111
410078 ORADEA,, JUDET BIHOR, ROMANIA
CUI 35537008 , Înregistrat în Registrul Comerțului Nr. J5/211/29.01.2016
denumit în continuare „Organizator”.
3. În Program pot lua parte toți Clienții magazinului Optilen.ro care îndeplinesc
condițiile descrise în prezentul Regulament.
4. Clientul poate solicita returnarea în termen de 10 zile din momentul depunerii
comenzii.
5. Condiția pentru a fi luat în considerație „Regulamentul Celor Mai Mici Prețuri” este
să se completeze formularul și anexândul la link-ul produsului confirmând diferența
reală a prețului la produsul din magazinul Optilen.ro S.A. și alt magazin.
6. Condiția pentru a primi codul de reducere în valoare de 100% a diferenței de preț al
produsului este demonstrarea de către Client că în comparație cu produsul acoperit
de Garanția Celor Mai Mici Prețuri există un produs identic la un preț mai mic care
se află în vigoare pe toată durata Programului „Garanția Celor Mai Mici Prețuri” în
magazinul Optilen.ro.
7. Condiția pentru a primi codul de reducere este să dovediți cumpărarea din
magazinul Optilen.ro confirmând prin prezentarea dovezii de plată. Diferența de
preț se calculează pe baza dovezii de plată (bon fiscal sau factură).
8. Produs identic este produsul din același model sau tip cu aceleași tipuri de marcaje
de cod a producătorului: mărimea, culoarea și același proprietăți ca produsul
acoperit de garanția celor mai mici prețuri din magazinul Optilen.ro. Prețul
produsului identic trebuie să fie exprimat in RON.
9. Garanția Celor Mai Mici Prețuri este valabilă numai pentru magazinele on-line care

își desfășoară activitatea pe teritoriul României.
10. Garanția Celor Mai Mici Prețuri este valabilă numai societăților care desfășoară
activități economice.
11. Garanția Celor Mai Mici Prețuri nu acoperă produsul în dintr-o promoție dat de către
Client în Formularul magazinului.
12. Promotia nu se aplica pentru produsele Cooper Vision.
13. Acest regulament a intrat în vigoare din data de 14.03.2016

