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50%
på alla glas

Gäller även
progressiva
glas

Köp ett komplett par glasögon och få 50% rabatt på glasen. Erbjudandet gäller t.o.m. 19/11 2018
och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller ej företagskunder. Läs mer på synoptik.se

Just nu pågår vår glasfestival med fantastiska
rabatter på glas. Vi ger dig hela 50 % rabatt på
glasen när du köper ett par glasögon, och det gäller
alla glastyper, enkelslipade såväl som dubbelslipade, progressiva och arbetsglasögon.
Men inte nog med det. Eftersom ditt företag är
medlem i VilstaGruppen får du dessutom 60 %
rabatt på andra paret kompletta glasögon, det vill
säga inte bara glasen utan även bågen.
Vad är bättre än ett par nya glasögon? Två!

Eller vill du kunna förändra ditt utseende och ha en
stil på kontoret och en annan på minglet?
Gäller även märkesbågar
Erbjudandet gäller alla bågar i Synoptiks stora
sortiment – även varumärken som Burberry, Gucci,
Hugo Boss, Michael Kors, Tommy Hilfiger och
många fler.
I butiken finns vår duktiga personal som gärna
hjälper dig att hitta den perfekta bågen för dina
behov och din stil.

På jobbet, i bilen, på landet, i väskan – tillfällena
är många när det är praktiskt att ha ett par extra
glasögon i reserv.
En annan fördel med flera par är om du använder
olika glasögon för olika aktiviteter. Till exempel om
du behöver en viss styrka och slipning när du spelar
tennis och tittar på teve, och en annan när du läser
tidningen och kollar mobilen.
Kör du mycket bil? Hösten närmar sig och det finns
särskilda glas och behandlingar för bilkörning som
ger ökad säkerhet och komfort vid till exempel
regn, dimma och mörkerkörning.
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Du som är medlem
i VilstaGruppen får även

60% rabatt 

på ditt andra par
kompletta glasögon

Erbjudandet gäller t.o.m. 19/11
2018 och kan ej kombineras
med andra erbjudanden.

Prislista – Bildskärmsglasögon
Exkl.moms

Inkl.moms

198:398:638:-

248:498:798:-

Pris per glas

Pris per glas

120:320:520:-

150:400:650:-

Pris per glas

Pris per glas

192:-

240:-

Synundersökning
Återbesök vid behov inom 12 månader

190:0:-

(momsfri)

Arbetsplatsbesök/konsultation per timme

625:-

(momsfri)

Avtalet”
Prisgrupp 1
Prisgrupp 2
Prisgrupp 3
Vid val av dyrare båge än avtalet erläggs mellanskillnaden av kunden i butiken.

Glas
Enstyrke plast 1.5
Närprogressiva
Rumsprogressiva
Övriga glasprodukter (efter godkännande) -20 %

Behandlingar
Hi-tec behandling (hårdyta samt superantireflex)

Undersökningsarvode
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Prislista – Skyddsglasögon
Exkl.moms

Inkl.moms

240:-

300:-

440:-

550:-

Pris per glas

Pris per glas

200:400:400:680:-

250:500:500:875:-

420:620:900:-

500:750:1125:-

Pris per glas

Pris per glas

200:160:-

250:200:-

Synundersökning
Återbesök vid behov inom 12 månader

200:0:-

(momsfri)

Arbetsplatsbesök/konsultation per timme

625:-

(momsfri)

Bågar
Grupp 1 – Classic
Q2
Unioval
Diamant
Steel
Grupp 2 – Premium
SW06
FC705
FC706
FC707

Glas
Härdat mineral eller Cr-39 plast Skyddsklass S
Enstyrke
Bifokala
Närprogressiva
Progressiv
Polykarbonat inkl. Hårdyta

Skyddsklass F

Enstyrke
Bifokala
Progressiva

Behandlingar
Hi-tec på plast och polykarbonat
Hi-tec på mineral

Undersökningsarvode
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Personal och familjerabatter
• 20% rabatt på privata kompletta glasögon
• 15% rabatt på solglasögon
• 10% rabatt på våra kontaktlinsabonnemang
Rabatterna gäller på ordinariepriser och handling som styrker medlemsskap i VilstaGruppen
skall kunna uppvisas.
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