REGULAMIN AKCJI „GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY”
Akcja „Gwarancja Najniższej Ceny” jest skierowana do wszystkich Klientów, którzy
w okresie jej obowiązywania zakupią w salonie GEERS (lista sklepów na stronie
www.geers.pl) aparat słuchowy. Organizatorem akcji jest Sonova Audiological Care
Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (dalej jako GEERS), będąca właścicielem marki
GEERS i salonów „GEERS Dobry Słuch”.
Akcja obowiązuje od 22 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Każdy Klient, który zakupi aparat słuchowy ma możliwość otrzymania zwrotu różnicy
w cenie między zakupionym w sieci GEERS aparatem słuchowym
a udokumentowaną ceną takiego samego aparatu w stacjonarnej sieci sprzedaży –
innego niż GEERS sprzedawcy - na terenie tej samej miejscowości w ciągu
4 tygodni, licząc od dnia zakupu (data wystawienia paragonu lub faktury). Podstawą
zwrotu jest okazanie dowodu zakupu.
Warunki realizacji akcji:
1. Uprawnienie do żądania zwrotu różnicy w cenie zakupionego w GEERS aparatu
słuchowego przysługuje każdemu Klientowi który w okresie 4 tygodni od daty
zakupu aparatu udokumentuje - w sposób nie budzący wątpliwości (np. ofertą
prasową, ulotką reklamową, informacją na stronie internetowej sklepu, itp.) –
obowiązującą w dniu zakupu aparatu - ofertę rynkową sprzedaży takiego samego
aparatu słuchowego (producent, model) w stacjonarnej sieci sprzedaży na
terenie tej samej miejscowości, zawierającą cenę sprzedaży detalicznej aparatu
niższą, niż ta za jaką nabył aparat od GEERS.
2. Gwarancja Najniższej Ceny dotyczy wyłącznie ofert stałych na zakup nowych,
pełnowartościowych aparatów słuchowych, obowiązujących w okresie 4 tygodni
od daty zakupu aparatu w GEERS i nie obejmuje porównań z ofertami
wyprzedaży,
promocji,
zniżek
pracowniczych,
sprzedaży
aparatów
powystawowych itp.
3. Gwarancja Najniższej Ceny dotyczy wyłącznie cen oferowanych w sklepach
stacjonarnych na terenie Polski – nie dotyczy cen aparatów słuchowych
w sklepach internetowych, w tym ofert w sklepach internetowych sprzedawców,
którzy posiadają także placówki stacjonarne.
4. Zwrot różnicy w cenie za aparat słuchowy odbywa się na podstawie wniosku
Klienta przyjętego przez Geers. Klient zobowiązany jest do dołączenia do
wniosku kopii dowodu zakupu aparatu w GEERS oraz dowodu występowania
niższej ceny. Wzór wniosku o zwrot różnicy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu. Pieniądze natomiast przekazywane są na konto Klienta lub
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przesyłane przekazem pocztowym na jego adres domowy na terenie Polski,
zgodnie z wyborem Klienta dokonanym we wniosku o zwrot różnicy. Przelew lub
przekaz pocztowy zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od daty pozytywnego
rozpatrzenia wniosku.
5. W przypadku aparatu słuchowego, którego koszt częściowo został
dofinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub inną instytucję, Klient
otrzymuje jedynie zwrot pieniędzy do wysokości udziału własnego, ewentualna
pozostała
część różnicy w cenie
zostaje
zwrócona
instytucjom
dofinansowującym.
6. Sonova Audiological Care Polska Sp. z o. o., będąca właścicielem salonów
„GEERS Dobry Słuch” zastrzega sobie prawo skrócenia jak i wydłużenia czasu
obowiązywania akcji, jak i zmian w regulaminie akcji. Skrócenie i zmiany nie
będą dotyczyć klientów, którzy w dacie obowiązywania określonych tu warunków
nabędą aparat słuchowy lub inne urządzenie wspomagające słyszenie.
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Załącznik nr 1
WNIOSEK O ZWROT RÓŻNICY W CENIE
……………………………………………..………....
Imię i Nazwisko Klienta
…………………………………………..………….....
Data zakupu aparatu
…………………………..………………….…………
Model aparatu zakupionego w Geers
Sonova Audiological Care Polska Sp. z o. o.,
będąca właścicielem salonów „GEERS
Dobry Słuch”
ul. Narutowicza 130
90-146 Łódź
W

związku

z

obowiązywaniem

niższej

ceny

sprzedaży

identycznego

modelu

aparatu

słuchowego

w………………………………………………………………………….…..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………….…………………………………………………………………………….
(nazwa i adres sklepu, w którym obowiązuje niższa cena)
na dowód czego przedstawiam:
……………………………….…………………………………………………………………………….
(nazwa dokumentu i data znalezienia niższej ceny)
proszę o zwrot różnicy w cenie:
 na mój rachunek bankowy o numerze ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
 przekazem pocztowym pod adres w Polsce: ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić pole właściwymi danymi)

……………..…………….….
Podpis Klienta
Załączniki:
1. Kopia dowodu zakupu aparatu w GEERS
2. Dowód obowiązywania niższej ceny
Wniosek rozpatrzono:
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