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AKCIÓS SZABÁLYZAT 

 
AJÁNDÉK KUPON KIADÁSÁNAK ÉS BEVÁLTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 
Az akció időtartama: 2018. május 8-tól visszavonásig 
 
AZ AJÁNDÉK KUPON KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI KONTAKTLENCSE vásárlás esetén: 
 
Havi /éves vagy kéthetes kihordású kontaktlencse vásárláshoz adható kupon: 

• 6 havi vagy éves mennyiségű kontaktlencse vásárlása vagy előfizetése esetén az alábbi ársávok szerint 
Napi kihordású kontaktlencse vásárláshoz adható kupon: 

• 2 havi mennyiségű kontaktlencse vásárlása vagy előfizetése esetén az alábbi ársávok szerint 
 

 
 

A megvásárolt kontaktlencse 
típusa 

A kiválasztott kontaktlencse 
fogy. ára az alábbi ársávok közé 

sorolódik: 

Kiadható 
kupon értéke: 

Beváltás:  
komplett szemüveg 

rendelés esetén 
felhasználható érték: 

 
Beváltás: 

napszemüvegbe dioptriás 
napszemüveglencse 

rendelés esetén 
felhasználható érték: 

iWear Hydro  19.800 Ft       -       26.340 Ft 9.000 Ft 9.000 Ft 4.500 Ft 

iWear Oxygen 23.880 Ft       -       39.960 Ft 12.000 Ft 12.000 Ft 6.000 Ft 

iWear Fresh daily 25.920 Ft-tól 15.000 Ft 15.000 Ft 7.500 Ft 

iWear Harmony daily 37.920 Ft-tól 18.000 Ft 18.000 Ft 9.000 Ft 

Egyéb kontaktlencsék: 25.860 Ft-tól 12.000 Ft 12.000 Ft  6.000 Ft 

 
A KUPONOK BEVÁLTÁSÁNAK FELTÉTELEI: 

 
A kontaktlencse vásárlás esetén kapott kupon kedvezménye:  

• 1 db komplett szemüveg (keret + lencse csomag, a keret árban lévő alap lencse is) vásárlása esetén vagy dioptriás 
napszemüveg (napszemüveg + dioptriás napszemüveg lencse) rendelése esetén vehető igénybe. 
 

A kuponnal vásárolt szemüveg árából biztosított kedvezmény értéke minden esetben a kuponon szereplő magasabb 
összeg, a napszemüvegbe dioptriás napszemüveg lencsére beváltás esetén a kuponon szereplő alacsonyabb összeg 
érvényesíthető. 
 
Akció összevonhatósága más kedvezményekkel 

• A kupon névre szóló, nem átruházható, és kizárólag csak saját részre használható fel. 

• Az utalványon feltüntetett beváltási határidőig történő megrendelésekhez használható fel.  

• Egy szemüveg vásárlásához csak egy kupon váltható be. 

• Más termékekből a kupon értéke nem adható meg kedvezményként. A kupon kedvezménye készpénzre nem váltható. 

• A kedvezményes kuponnal megvásárolt szemüveghez nem adható ki újabb ajándékutalvány. 

• A kuponok kedvezménye a szolgáltatásokra nem vonatkozik, így a szemvizsgálat és az Ofotért Plusz Garancia díját a kupon 
kedvezményével nem lehet megfizetni.  

• A kuponnal vásárolt szemüvegre egyetlen más akció kedvezménye vagy egyéb állandó kedvezmény sem vehető igénybe.  

• A kupon kedvezménye VÁLLALATI partnerek részére NEM vehető igénybe. 

• EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI vásárlók saját szerződéses kedvezményük HELYETT választhatják a kupon kedvezményét 
vásárlásuk alkalmával. 
 

Budapest, 2018. május 8. 
 

 
Makkai Krisztián  
ügyvezető 


