
AKCIÓS SZABÁLYZAT

ZEISS ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ

Bizonyára Ön is hallotta már a digitális bennszülöttek kifejezést. Ez azt jelenti, hogy a  mai gyeremekek képviselik az első olyan 
generációt, akik egy új, digitális világba születtek és nőnek fel. Egész életüket úgy élik le, hogy számítógépek, videojátékok,  
mobiltelefonok és más hasonló játékszerek, azaz a digitális kor vívmányai veszik körül őket.

Az iskoláskor elérése után egyre növekszik a rövidlátásra hajlamos gyerekek száma.

A ZEISS most induló kampányán keresztül nyújt védelmet a digitális világ ifjú hőseinek. A DuraVision BlueProtect réteg segítsé-
gével csökkenthetőek  a digitális eszközök szemre gyakorolt káros hatásai.

A KAMPÁNY RÉSZLETEI:

„ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ”  2017. AUGUSZTUS 15. – SZEPTEMBER 30. KÖZÖTT

�  ZEISS DuraVision BlueProtect réteggel ellátott egyfókuszú raktári szemüveglencséink ajánlott fogyasztói árából 25% 
kedvezményt biztosítunk.

 Ajánlott fogyasztói ár Akciós ajánlott fogyasztói ár

ZEISS Monofocal DuraVision BlueProtect 1.5 Sph 14 550 Ft 10 910 Ft

ZEISS Monofocal DuraVision BlueProtect 1.6 AS 25 900 Ft 19 425 Ft

ZEISS Monofocal DuraVision BlueProtect 1.67 AS 33 300 Ft 24 975 Ft

�  A ZEISS DuraVision BlueProtect réteget 0 forintért adjuk minden ZEISS gyártott lencse vásárlása esetén (a ZEISS 
Energize Me lencsék kivételével).  
Az ajándék DuraVision BlueProtect réteg az ajánlott fogyasztói árból minden esetben lencsénként bruttó 13 600 forint ked-
vezményt jelent az Ön számára. 
Az ajándék DuraVision BlueProtect réteg akció a ZEISS EnergizeMe lencsékre nem vonatkozik.

2017. május 1-től érvényes EnergizeMe akciónkat 2017. szeptember 30-ig meghosszabbítjuk (a kampány részletei 
a www.zeiss.hu/akcio oldalon találhatóak).

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az Iskolakezdési akció ajánlata összevonható más, a katalógusban lévő gyártott len-
csékre vonatkozó kiemelt ajánlatokkal!

Az akciós ajánlat természetesen nem csak az iskoláskorú gyerekek számára, hanem bárki számára igénybe vehető.   

Az akciós szabályzatban szereplő feltételek változtatásának jogát fenntartjuk.

További feltételek:

– A garanciális feltételek a mindenkori érvényes ZEISS fogyasztói árlista ÁSZF szabályzata szerint értendők.

– Pénz visszafizetési garanciára nincs lehetőség!

– Az akciós szabályzatban szereplő feltételek változtatásának jogát fenntartjuk.

 A speciális ajánlatról szóló részletes végfelhasználói tájékoztató a www.zeiss.hu/akcio oldalon található. 

-25%


