Firmarekvisisjon
1

Person- og firmaopplysninger
Rekvisisjoner er gyldig når feltene merket med (*) er utfylt. Husk stempel og underskrift

Ansattes navn *

Firma

*

Org.nr

*

Referanse

*

E-mail

*

Telefon

*

Adresse

*

Postnr.

*

2

Fødselsdato og år *

Jeg aksepterer de gjeldende betingelser og vilkår for bruk av
firma-rekvisisjonen
Dato :

Underskrift og stempel

Godkjent

Sted *

Valg av databrille
Optikker evalueres hvilken type databrille som behøves

Synstest : Komplett synstest inkludert trykkmåling og netthinnebilde

3

Nullstill

Normalpris
645 kr

Rabatt
-

Firmapris
645 kr

TYPE 1

: Databrille med entyrkeglass ink. antirefleks og herdning

1.295 kr

500 kr

795 kr

TYPE 2

: Databrille med begrenset flerstyrkeglass (dataprogressive), ink. antirefleks og herding

2695 kr

650 kr

2.045 kr

TYPE 3

: Databrille med utvidet flerstyrkeglass (romprogressive), ink. antirefleks og herding

3.395 kr

1.100 kr

2.295 kr

Oppmåling av arbeidsstasjonen
Til synsprøven må nedenforstående mål være utfylt

A

Øye til tastatur

Målt i cm

B

Øye til dokument

Målt i cm

C

Øye til skjerm

Målt i cm

D

Øye til f.eks klient

Målt i cm

Forbeholdt Specsavers
AVTALENR. .............: 1111

Bestill time til synsprøve
Du kan rask og enkelt finne din nærmeste Specsavers butikk
og bestille time til synsundersøkelse online.

Rabatt på privatbriller
Husk, hvis du også har behov på briller til privat bruk, er
butikkspersonalet alltid klar til veilede deg om våre aktuelle tilbud.

Klikk her eller gå til www.specsavers.no for å bestille synstest.

Klikk her eller gå til www.specsavers.no for å se våre aktuelle tilbud.

Generelle be(ngelser og vilkår
Følgende kjøpsvilkår er gjeldende for kjøp av databriller med Specsavers
ﬁrmarekvisisjon.
1.
Bedri4s- og personopplysninger
Når du som bedri= beny?er ﬁrmarekvisisjonen blir du bedt om å oppgi
noen opplysninger. De opplysninger som e?erspørres er: Bedri=ens navn,
adresse, Org.nr, navn og tlf. nr El kontaktperson hos bedri=en, samt navn
og fødselsdato på den ansa?e rekvisisjonen er utstedt El. Specsavers
OpEkk AS bruker utelukkende opplysningene med det formål å besElle
varen El den ansa?e og håndtere fakturering El virksomheten. Specsavers
OpEkk AS utgir ikke informasjonen El tredjepart uten ansa?es samtykke,
og det gis ingen annen virksomhet adgang El de registrerte opplysninger.
2.
Aksept av vilkår
Firmarekvisisjonen er kun gyldig dersom bedri=en har akseptert
Specsavers OpEkk sine gjeldende beEngelser og vilkår, samt at skjemaet
er signert. Firmastempel er ikke et krav.
3.
Priser
Firmarekvisisjonen og dens priser gjelder kun ved kjøp av innfatninger El
og med prisgruppe kr 795,-. Dersom medarbeideren ønsker dyrere
innfatninger betaler denne selv mellomlegget mellom kr 795,- og prisen
på valgte innfatning.
Firmarekvisisjonen gir re/ 0l følgende produkter (og ikke andre):
TYPE 1:
Databrille med enstyrkeglass inkl. anEreﬂeks og herding………795,00 kr.
TYPE 2:
Databrille med dataprogressive glass inkl. anEreﬂeks og herding……..
2.045,00 kr.
TYPE 3:
Databrille med romprogressive glass inkl. anEreﬂeks og herding……..
2.295,00 kr
Komple? synsundersøkelse inkl. ne?hinnebilde og trykkmåling…….
645,00 kr
Alle priser er angi? i Norske kroner inklusive 25% MVA.
Gjenbruk av egen innfatning er ikke mulig.
Kjøpet kan ikke kombineres med andre Elbud.
4.
Løpe(d
Firmarekvisisjonen er gyldig 30 dager fra utstedelsesdato.
5.
Betalingsbe(ngelser
Den ansa?e betaler kontant i buEkk. Kontan]aktura på avtalt beløp
utstedes El bedri=en. Den ansa?e betaler selv evt. mellomlegg som en
egen transaksjon.
6.
Oppmåling av arbeidsstasjon
Oppmåling av arbeidsstasjon skal medbringes El synsprøven. Det
anbefales at oppmåling gjøres av en kollega, arbeidsmiljørepresentant
eller lignende. Oppmålinger krever ingen opEske forutsetninger eller
kvaliﬁkasjoner. De vikEgste avstandene som skal måles og noteres på
rekvisisjonen er avstanden fra øye E skjerm, øye El dokumenter samt øye
El tastatur. Dersom den ansa?e også har behov for å se ut på avstand,
noteres også de?e målet.
7.
Bes(lling av brillen
Synsundersøkelse er påkrevd og u]øres av en autorisert Specsavers
opEker. Synsundersøkelsen og opEkers faglige vurdering på grunnlag av
den ansa?es behov og arbeidsruEner danner grunnlag for valg av
glasstype. Dersom den ansa?e har spesielle behov for glass som ikke
dekkes av Elbudte glasstyper, kontaktes arbeidsgiver for aksept innen
brillen besElles.
Det besElles kun databrille El den ansa?e i henhold El bekjentgjørelse
om arbeid ved skjerm, såfremt synsundersøkelsen viser behov for en
databrille og hvor den private brillen ikke kan beny?es.

8.
Levering og hen(ng
Forventet leveringsdato opplyses ved besElling og Eme for opphenEng av
brillen avtales. Brillen skal hentes i den buEkken den er besElt. Det tas
forbehold om force majeure og uforutse?e problemer i forbindelse med
produksjon av brillene.
9.
Garan( og service
24 måneders reklamasjon på innfatning og glass
Som kunde har du 24 måneders reklamasjonsre? på innfatning og glass,
hvilket dekker fabrikasjonsfeil. Det vil si, hvis innfatning eller glass går i
stykker, og det ikke skyldes usedvanlig overbelastning, by?er vi El ny
brille uten omkostning. Reklamasjonen dekker ikke riper på glass eller
skade du selv har forvoldt.
3 måneders fornøyd garan(
Du skal være 100% fornøyd med dine nye briller. Vi har utdannelsen,
erfaringen og eksperEsen. Har du et problem kommer du inn og vi løser
det, eller gir deg ny brille, innen samme priskategori, uten omkostninger.
3 måneders (lvenningsgaran(
Du får en perfekt synskorrigering. Fungerer ikke brillen ﬁnner vi årsaken
og justerer dersom det er mulig. Kreves justering av styrken ersta?es
brillen uten omkostning innen 3 måneder.
Landsdekkende service og vedlikehold
Du er velkommen El å henvende deg i en hvilken som helst Specsavers
buEkk dersom du har behov for justering på brillen, ski=e av neseputer,
byang av skruer eller andre Elpasninger. Service på brillen er graEs i hele
brillens leveEd.
Synsundersøkelser
Det garanteres at synsundersøkelse gjennomføres av autorisert opEker.
10. Forbehold
Specsavers OpEkk forbeholder seg re?en El å endre nærværende
beEngelser omgående og uten varsel.

ProdukEnformasjon:
Databriller:
Firmarekvisisjon El databriller omfa?er brilleglass spesielt Elpasset arbeid
ved dataskjerm. Glassene produseres av noen av verdens ledende
produsenter og leveres både som enstyrke og ﬂerstyrke avhengig av den
ansa?es behov.
Enstyrke:
Glasstypen er velegnet El medarbeidere som ikke enda har behov for
progressive glass, men som har behov for synskorreksjon i forbindelse
med arbeid ved dataskjerm, der styrken avviker fra den normale brillen.
Databrillen er Elpasset én avstand. Som regel gjelder de?e personer
omkring 40 år.
Dataprogressiv:
Glasstypen er spesielt utviklet for klare synsfelt El skjerm- og nærarbeid.
Dets oppbygging er i prinsipp det samme som et progressivt glass, dog
med omvendt proporsjon, også kalt degresjon. Den har en minimal
avstandsdel, men El gjengjeld er nær- og mellomfeltet meget brede.
Glasset er velegnet El ansa?e med utvidet behov for en permanent
skjermbrille, som Elbringer mesteparten av dagen bak et skrivebord, og
som ikke har større behov for å kunne se avstander over ca 2 meter
tydelig med brillen.
Romprogressiv:
Glasstypen er velegnet El skjerm- og nærarbeid der det også er behov for
å se godt på avstand. Glassdesignet er som et progressivt glass med en
bred nær- og mellomfeltsdel. Avstandsdelen er allikevel bredere enn på
et dataprogressivt glass. De?e gir et bedre utsyn oppEl ca. 4 meter,
avhengig av glassets Elpasning. Det gir medarbeideren langt mer
bevegelsesfrihet både ved å se korte og lengre avstander, samEdig som
databrille funksjonen oppre?holdes.

