
Rabattkod:

Vänligen ange +/- DVänligen ange +/-      D 

Vänligen ange +/-      D

°

°

mm    D

   DVänligen ange +/- D mm
V

H

Cylinder (CYL) Axel (A/AX)

Se baksidan för totalpriset

Addition (ADD)
Från 999 kr

Endast för progressiva

Pupillavstånd (PD)Sfär (S/SPH)

    Okänt PD? 
  Se baksidan Vänligen välj:

Brons

Silver

Guld

Med en sfär som är högre än +/- 6 D eller en cylinder från +/- 2 D så tillkommer 299 kr extra per glas. (Gäller ej Premium +)

3.  Välj ditt glas Se glasrekommendation och totalsumma för progressiva 
glas på nästa sida.

För fler alternativ se hemsidan.

Öppettider:
Måndag-Fredag,
kl:9.00-17.00 Fri Frakt

90 dagars öppet köp
Monterat i vår verkstad i Berlin

Vid frågor kontakta oss på:
08 - 55 00 25 60
support@misterspex.se

Ditt telefonnummer för frågor:

Meddelande till oss:

Beställnings- och returformulär

Returorsak:
82 Passform
83 Färg/mönster
84 Form/kvalitet
89  Matchar inte beskrivningen
90 Fel vara 
91 Bågen är defekt
94 Annat:

Föll inte någon av bågarna dig i smaken eller har du frågor kring ditt recept?
Kontakta gärna vår kundtjänst med legitimerad optiker så hjälper vi dig vidare.

1. Välj önskad båge:

2.  Fyll i dina värden:

Vad roligt att du valt att göra ett hemlån! Vänligen följ nedanstående instruktion:
1. Fyll i blanketten här eller på ditt konto på misterspex.se för snabbare hantering.
2. Skicka bågarna till oss efter max 10 dagar och inkludera alltid ordernummer i paketet.
3. Du kommer ha dina nya glasögon inom 5-14 dagar från att vi mottagit din retur.

Ordernummer:
Kundnummer:

ReturÖnskar med
min styrka

Behåll
bara bågen

Returorsak

Extrem smuts- och vattenavvisande behandling.

MedUtan

Lotuseffekt (+299 kr)

Fotokromatiska glas (självtonat) (+799 kr)
Brun Grå

85% Färg (+549 kr)
Brun Grå Grön

 Standard Standard Inkluderad

 Komfort - 20 % Tunnare & lättare 499 kr

 Premium - 40 % Tunnare & lättare 999 kr

 Premium + - 60 % Tunnare & lättare 1999 kr



+ 60%

+ 40%

Måndag-Fredag, kl:9.00-17.00Besöksadress:  
Sankt Eriksgatan 46C, 11234 Stockholm

 Bolag: Nordic Eyewear AB
 Org.nr:  556 898 - 4917

Fler än 3 miljoner
nöjda kunder

Endast för progressiva glas

Bra syn på alla avstånd. Mest lämpade 
för dem med låga receptvärden.

40% bredare synfält vilket även bidrar 
till en kortare invänjningsperiod.

60% bredare synfält vilket ger ett bättre seende 
samt bidrar till en kortare invänjningsperiod

Silver
40% bredare synfält

Guld
60% bredare synfält

Brons

Totalpris för progressiva glas:

Mer information om våra glaspaket

Standard

Brytningsindex 1,5
Rekommenderad upp till +/- 2 D

Premium +PremiumKomfortStandard

- 60%
Tunnare & lättare

Brytningsindex 1,74
Rekommenderad från +/- 6 D

 ✓  Smutsavvisande

 ✓  Mindre förvrängning 
av dina ögon

 ✓  Tunnare glas

 ✓  Inga tilläggskostnader

- 40%
Tunnare & lättare

Brytningsindex 1,67
Rekommenderad från +/- 4 D

 ✓  Smutsavvisande

 ✓  Mindre förvrängning 
av dina ögon

 ✓  Tunnare glas

- 20%
Tunnare & lättare

Brytningsindex 1,6
Rekommenderad upp till +/- 4 D

 ✓  Smutsavvisande

Ingår alltid i priset:   ✓ Reptåliga glas   ✓ Antireflexbehandling   ✓ UV-filter

499 kr 999 kr 1999 krInkluderad

Hittar du inte ditt pupillavstånd på ditt glasögonrecept?

Inga problem! Ditt pupillavstånd mäts alltid ut vid din synundersökning men ibland finns 
värdet ändå inte med på ditt recept. Då du äger ditt recept kan du utan problem kontakta 
din optiker för att ta reda på ditt pupillavstånd. Har du några frågor kontakta vår kund-
tjänst under våra öppettider så hjälper vi mer än gärna till!

Standard glas: 2198 kr
Komfort glas: 2997 kr
Premium glas: 3897 kr

Standard glas: 2798 kr
Komfort glas: 3597 kr
Premium glas: 4497 kr
Premium + glas: 5297 kr

Standard glas:   999 kr
Komfort glas: 1598 kr
Premium glas: 2198 kr
Premium + glas: 2798 kr


