ELŐFIZETÉSI SZABÁLYZAT
IWEAR KONTAKTLENCSE ELŐFIZETÉSHEZ
Üzleteinkben kontaktlencse előfizetési lehetőséget biztosítunk iWear típusú havi és napi cseréjű kontaktlencséhez, amelyet szemvizsgálaton való részvétel, valamint az első havi kontaktlencse adag
megvásárlását követően vehetnek igénybe vásárlóink, az alábbi feltételekkel:
OFOTÉRT vállalja, hogy a Kontaktlencse előfizetési szerződés mellékletét képező vizsgálati eredményeknek megfelelő, Vásárló által megrendelt egységcsomagokat meghatározott rendszerességgel
Vásárló által megjelölt címre – szállítási költség felszámítása nélkül - leszállítja, Vásárló pedig vállalja, hogy a kontaktlencsék ellenértékét csoportos beszedési megbízással, havi rendszerességgel - az
előzetes egyeztetésnek megfelelően - a lencsék kiszállítását megelőzően kiegyenlíti.
Előfizetési egységcsomagok:
Szemvizsgálati adatok alapján az iWear napi és havi kihordási idő szerint alábbi kontaktlencse típusok választhatók: iWear Balance Plus (CS XRBA), iWear Hydro Spherical (CS DRHY), iWear Hydro
Astigmatism (CS DRTS), iWear DR Comfort (CS DRCO), iWear Oxygen Spherical (CS XRSU), iWear Oxigen Relax (CS XRRE), iWear Oxygen Astigmatism (CS XRTS), iWear Oxygen Astigmatism XR
(CS XRTX), iWear Fresh Spherical Daily (CS DDPC), iWear Harmony Spherical Daily (CS XDSU), iWear Harmony Astigmatism (CS XDTO), iWear Actív (CS XDAV), iWear Actív Presbyopia(CS
XDLO), iWear Actív Presbyopia(CS XDHI), iWear Oxygen Presbyopia (CS XM1D, CS XM1N, CS XM15D, CS XM15N, CS XM2D, CS XM2N, CS XM5D, CS XM5N)

• Havi kihordású kontaktlencse előfizetés esetén:
I.

havonta 1 pár kontaktlencse

• Napi kihordású kontaktlencse előfizetés esetén az alábbi lehetőségek választhatók:
a)
b)
c)
d)
e)

havonta 5 pár kontaktlencse
havonta 10 pár kontaktlencse
havonta 15 pár kontaktlencse
havonta 20 pár kontaktlencse
havonta 30 pár kontaktlencse

Előfizetés feltételei:
• Magyarországi szállítási cím megadása, külföldi szállítási címre nem tudunk szállítást vállalni.
• 12 hónapnál nem régebbi szemvizsgálati eredmény (minden évben friss szemvizsgálati eredmény szükséges)
• Az előfizetési szerződés hatálya alatt a termékek vételára banki csoportos beszedési meghatalmazás útján, Vásárló folyószámláját vezető bankján keresztül kerüljön megfizetésre, havi
rendszerességgel*
Kontaktlencse előfizetési kedvezmény összevonhatósága más kedvezményekkel:
• A kontaktlencse előfizetők a mindenkori törzsvásárlói kedvezménnyel csökkentett vételárat fizetik meg kontaktlencséikért.
• A fenti pontban leírt kedvezmény más akciós, vagy állandó kedvezménnyel együtt nem érvényesíthető (így a „Fókuszban az ár” ajánlatunkkal sem.)
• Egészségpénztári vásárlók saját szerződéses kedvezményük helyett választhatják a törzsvásárlóink számára biztosított kedvezményt.

*Az iWear kontaktlencse előfizetés általános szerződésese feltételei megtalálhatók az értékesítésben résztvevő üzletekben, és megtekinthető a www.ofotert.hu weboldalon.
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