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Ledande aktör inom optik 
År 1931 öppnade Synoptik sin första butik. Fram till idag  har 
kedjan vuxit och finns nu representerad med över 143 
butiker och omsätter nära en miljard kronor. Det gör oss till 
en av landets ledande aktörer inom optik. 

Synoptik ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande 
stiftelse som verkar för att främja forskning inom optik. Varje 
år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom 
området ögonhälsa. 

Det ska både vara enkelt och roligt att köpa glasögon hos 
oss. Därför har vi utbildade glasögonstylister i alla våra  
butiker som gärna hjälper dig att hitta bågar som passar 
just dig. Det finns många fördelar för dig som företagare att 
använda oss som leverantör av arbetsglasögon:

• Certifierade undersökningar

• Personal- och familjeförmån

• Livstids service på glasögon

• Sortiment- och produktgaranti

• Diplomerade glasögonstylister

• Förbättrad synhälsa i företaget vilket förbättrar hälsan
på företaget

• Rikstäckande kedja med höga krav på utbildad och
kompetent personal

Exklusivt erbjudande

50%
rabatt på uppgradering av glas.

25%
rabatt på privata glasögon, 
gäller alla på samma adress.

25%
rabatt på solglasögon.

15%
rabatt på Linser All-Inclusive™.

Rabatten kan inte kombineras med andra 
erbjudanden.
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Bildskärmsglasögon exkl. moms inkl. moms AFS 1998:5

Bågar 638:- 798:-

Vid val av dyrare båge betalas mellanskillnaden minus 

25% rabatt av anställd.

### Enkelslipade 120:- 150:-/glas

### Närprogressiva 320:- 400:-/glas

### Rumsprogressiva 520:- 650:-/glas

FALSKT Övriga glasprodukter efter godkännande -20%

FALSKT

FALSKT

FALSKT

### Antireflex & repskydd 192:- 240:-/glas

Skyddsglasögon exkl. moms inkl. moms AFS 3:2001

Bågar 400:- 500:-

Enkelslipade 260:- 325:-/glas

Progressiva 800:- 1 000:-/glas

FALSKT

FALSKT

Antireflex 160:- 200:-/glas

Polykarbonattillägg 300:- 375:-/glas

Synundersökning exkl. moms inkl. moms

Synundersökning 190:- (momsfri)

Uppgradering

Som anställd får du alltid möjligheten att uppgradera de glas som vi på  står för. Synoptik säkerställer att dina glasögon uppfyller 

våra samt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Mellanskillnaden baseras på ordinarie priser.

Självklart får du också 50% rabatt på mellanskillnaden av Synoptik.

Jan Stenbecks Torg 17, 164 40 Kista  |  08-626 19 00  |  www.synoptik.se

Policy för arbetsglasögon

För att ge våra anställda rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete så samarbetar vi på 

Vilsta Företagsgrupp Ekonomisk förening med Synoptik. Vi erbjuder våra anställda att köpa arbetsrelaterade glasögon hos 

Synoptik enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer.


