Köp progressiva glasögon nu...

Vad är ett bra progressivt glas?

...så bjuder vi på ett
extra par kompletta:

2000 kr

Basic
I’Base

Solglasögon

4000 kr

Bra

O’Free You

5000 kr

Bättre
O’Design You

6000 kr

TOP PERFORMER
Made in Germany

AWARD

Bäst

I’Vision You

Bra progressiva glasögon ska ge ett brett seende i glasets övre del (avståndsdel), ha en
naturlig, mjuk övergång ner till en bred och klar närdel (läsdel). Synfälten ovan symboliserar skillnaderna mellan olika glas, de exakta synfälten varierar något beroende på ditt
synfel och bågval. Priserna avser två obehandlade glas.

Avståndsglasögon

Framsidans erbjudande gäller vid köp av progressiva glas från YOU-serien. Extra paret är
enkelslipade standardglas i dina styrkor värde 700 kr, hård yta eller solfärg värde 300 kr
och en båge värd upp till 595 kr.

eller

Bekvämt seende och säkrare bilkörning.
MS2924

Läsglasögon

Värde 1595 kr

Mötande bilar eller reflexer från våt asfalt kan i värsta fall förblinda oss men med Formula
Drive minskar risken att du bländas, framförallt på natten. Med Formula Drive adderas
även en toning som skärper kontrastseendet, vilket hjälper ögonen att slappna av.
Fråga oss, så berättar vi mer!

Delbetala kostnadsfritt!
0 kr i uppläggningsavgift, 0 kr i aviavgift,
0 kr i ränta vid 10 månaders avbetalning.
Effektiv ränta vid 10 000 kr är
0% vid 10 månaders avbetalning.
Angivna erbjudanden gäller t.o.m. 2018-04-01. Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma. Reservation för ev. tryckfel.

Gratis synundersökning
Värde 395 kr

Boka din synundersökning enkelt på:

www.optikkallaren.se

Synundersökningen avser glasögon och utförs av
legitimerad optiker. Inget köptvång. Intyg, recept
remiss etc. debiteras. Gäller t.o.m. 2018-04-01.

Backaplan (Coop-huset) T. 031-23 98 88

Mölnlycke Allén 4 Tel: 031-50 88 95

Kyrkbytorget Eketrägatan 11 T. 031-23 86 30

Lerum Brobacken 3 Tel: 0302-138 83

Majorna Stigbergsliden 22 T. 031-780 60 18

Kungsbacka Borgmästareg. 8 T. 0300-56 32 80

Olskroken Redbergsvägen 17 T. 031-19 84 70

Borås Lilla Brogatan 18 T. 033-41 99 90

Kållered Eken Center T. 031-795 22 30

www.optikkallaren.se

