Czy wiesz, że:
Okulary Rodenstock to więcej
niż suma ich części.
Rodenstock jest międzynarodową korporacją z siedzibą
w Monachium działająca w ponad 80 krajach świata.
Firma zajmuje się projektowaniem, produkcją, marketingiem
i sprzedażą korekcyjnych soczewek i opraw okularowych.
Ponad 135 lat doświadczenia, zrozumienie trendów mody
oraz niemiecka technologia sprawiają, iż produkty
Rodenstock są nagradzane międzynarodowymi
wyróżnieniami za jakość i design. Dzięki niezwykłej
kompetencji oferta soczewek i opraw okularowych
Rodenstock zapewnia każdemu klientowi optymalne
rozwiązanie dopasowane do jego indywidualnych potrzeb
i możliwości.
Okulary Rodenstock są doskonałą propozycją nawet
dla najbardziej wymagających klientów, realizującą
podstawowe zobowiązanie ﬁrmy:
Widzieć lepiej. Wyglądać perfekcyjnie.

Partner Rodenstock:

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA
RODENSTOCK.
Jak odzyskać uszkodzone, zniszczone
lub zaginione okulary klasy premium?

Jak odzyskać uszkodzone, zniszczone
lub zaginione okulary klasy premium? To proste!
Pakiet Bezpieczeństwa Rodenstock pozwala uniknąć wysokich kosztów zakupu nowych okularów.*
Jak działa Pakiet Bezpieczeństwa Rodenstock?*
W przypadku uszkodzeń, zupełnego zniszczenia lub
zaginięcia okularów Pakiet Bezpieczeństwa Rodenstock
daje możliwość odzyskania identycznych okularów na
specjalnych, bardzo korzystnych zasadach:
• Pakiet Bezpieczeństwa Rodenstock obejmuje okulary
korekcyjne składające się z:
- pary dowolnych jednoogniskowych lub progresywnych
soczewek korekcyjnych marki Rodenstock,
- oprawy okularowej marki Rodenstock lub jednej z marek
licencyjnych dystrybuowanych przez ﬁrmę Rodenstock
Polska;
• Okulary korekcyjne z Pakietem Bezpieczeństwa Rodenstock
można wymienić na nowe:
- w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tylko za 20%
detalicznej ceny zakupu,
- w przypadku zaginięcia tylko za 40% detalicznej ceny
zakupu.
Pakiet Bezpieczeństwa Rodenstock jest dodatkową usługą
i nie ogranicza gwarancji Rodenstock, którą objęte są
markowe soczewki i oprawy korekcyjne!

Co można uzyskać korzystając z Pakietu
Bezpieczeństwa Rodenstock?*
• Możliwość wymiany markowych soczewek okularowych
Rodenstock na nowe o takich samych parametrach
technicznych (identyczne moce, materiały, konstrukcje,
powłoki);
• Możliwość wymiany oprawy okularowej od Rodenstock na
identyczną nową (ta sama marka, ten sam model i kolor);
• Wymiany soczewek i opraw korekcyjnych można dokonać
w ciągu 18 miesięcy od daty zakupu widocznej na
dokumencie zakupu wystawionym przez Partnera
Rodenstock.

Jak można skorzystać z Pakietu
Bezpieczeństwa Rodenstock?*
• W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia należy
dostarczyć okulary korekcyjne do salonu optycznego
Partnera Rodenstock wraz z kartą Rodenstock
i dokumentem zakupu, wówczas Partner Rodenstock
pomoże wypełnić zgłoszenie wymiany i przekaże
sprawę do rozpatrzenia przez Rodenstock;
• W przypadku zaginięcia należy dostarczyć kartę
Rodenstock i dokument zakupu do salonu optycznego
Partnera Rodenstock, który pomoże wypełnić zgłoszenie
wymiany i przekaże sprawę do rozpatrzenia przez
Rodenstock.

* Szczegóły i regulamin usługi serwisowo-promocyjnej Pakiet Bezpieczeństwa Rodenstock dostępny
w salonie optycznym Partnera Rodenstock i na stronie internetowej www.promocje.rodenstock.pl
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