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Sylinteri (CYL) Akseli (A/AX)

Katso takapuolelle nähdäksesi hinnan

Lisävahvuus (ADD)

Ainoastaan
progressiivisille

Pupillien etäisyys (PD)Vahvuus (SF/SPH)

    Tuntematon PD? 
Katso takapuolelle Ole hyvä ja valitse:

Normaali
näkökentta

Kehittynyt
näkökenttä +40%

TILAUSLOMAKE / PALAUTUSLOMAKE

Palautuksen syy:

82 Istuvuus 
83 Väri/kuvio
84 Laatu
85 Liian leveä
86 Liian kapea
87 Asettuu liian korealle
88 Asettuu liian matalalle
89 Ei vastaa kuvausta
90 Väärä tuote
91 Kehys on viallinen
94 Muu syy

20 % ohuempi
& kevyempi lasi

Suositus
+/- 4 D lähiten

49 €
Katso takapuoleleta

40 % ohuempi 
& kevyempi lasi

Suositus 
+/- 4 D lähiten

99 €
Katso takapuoleleta

Standard Comfort Premium Erittäin likaa- ja vettähylkivä käsittely joka suojaa
lasejasi vedeltä, lialta ja rasvalta.

kanssailman

Etkö löytänyt mitään silmälaseja, jotka sopivat? Voit koska tahansa tilata kotiin silmälasit ja lainata kehyksiä, täysin ilmaiseksi!

1. Valitse toivomasi kehys:

2.  Täytä arvosi:

3. Valitse lasisi:

90 päivän palautusoikeus

Ilmaiset toimituskulut yli 69 €

Yli 3000 merkkikehystä

Onko sinulla kysymyksiä? Optikkomme auttaa mielellään:

09-231 135 08 service@misterspex.fi
Maanantai - Perjantai klo 10-18 välillä.

Ole hyvä ja täytä tämä palautuslomake ja palauta kehykset meille,
jotta voimme aloittaa valitsemiesi lasien hionnan.

Vahvuudella, joka on korkeampi kuin +/- 6 D ja sylinterillä +/-2 D lähiten, lisätään hintaan 29 € per linssi.

Aqua coating (+ 19 €)

Tilausnumero:
Asiakasnumero:

Palauta
tämä tuote

Tilaus
palautuksell a

Pidä
kehys

Palautuksen
syy

Standard 
lasin paksuus

Sisältyy
Katso takapuoleleta

Fotokromaattiset lasit  (+ 149 € lähiten)

Ruskea Harmaa

85% Sävytetty (+ 29 €)

Ruskea Harmaa Vihreä

Puhelinnumerosi lisäkysymyksiä varten:

Merkintöjä optikoltasi:

Hei,



+ 40%+ 40%

Lisävahvuus
Kovapinnoite suojaa 

naarmuilta

UV-filtteri
Suojaa silmäsi haitalliselta 

ultraviolettisäteilyltä

Heijastuksenestokäsittely
Vähentää heijastuksia

Lens thickness
20% ohuempi & kevyempi

Taittoindeksi 1.6
Suositellaan +/- 4 D asti

Lasin paksuus
Standard

Taittoindeksi 1.5

1. Kuvan täytyy olla tarkka ja hyvin valaistu
2. Etäisyyden kamerasta tulee olla noin 1 metri
3. Katso suoraan kameraan.

Anna tilausnumerosi, jotta optikkomme voivat 
laskea pupilliesi etäisyyden!

Etkö löydä pupilliesi etäisyyttä (PD-arvoasi)?
Ole hyvä ja lähetä kuva kasvoistasi etusuunnasta, jossa sinulla on päällä
valitsemasi kehykset, ja lähetä tämä osoitteeseen service@misterspex.fi:

Lasi kaikille näkövirheille
Antaa tarkan näön kaikille etäisyyksille - lähelle  
puoliväliin ja kauas

Maksimaalinen visuaalinen mukavuus leveällä lukuosalla
Huomattavasti lyhyempi totutteluaika
Moderni teknologia

Leveämpi  
lukuosa
jopa 40% leveämpi

Comfort
49 €

Premium
99 €

Standard
Sisältyy

Afsäärinen linssi
Vähentää silmän 
suurenemista ja  
pienenemistä

Asfäärinen lasi Normaali lasi

Vettä & likaa hylkivä
Helpottaa lasin puhdistusta

      standard lasilla = 99 €
      comfort lasilla = 158 €
      premium lasilla = 208 €

      standard lasilla = 198 €
      comfort lasilla = 277 €
      premium lasilla = 357 €

Tavallinen 
näkökenttä
standard

Lisävahvuus
Kovapinnoite suojaa 

naarmuilta

UV-filtteri
Suojaa silmäsi haitalliselta 

ultraviolettisäteilyltä

Heijastuksenestokäsittely
Vähentää heijastuksia

SINUN LASIVALINTASI

Lisävahvuus
Kovapinnoite suojaa 

naarmuilta

UV-filtteri
Suojaa silmäsi haitalliselta 

ultraviolettisäteilyltä

Heijastuksenestokäsittely
Vähentää heijastuksia

Vettä & likaa hylkivä
Helpottaa lasin puhdistusta

Onko sinulla kysymyksiä? Optikkomme auttaa mielellään: 09-231 135 08 service@misterspex.fi

Maanantai - Perjantai klo 10-18 välillä.Postiosoite:  
Eteläesplanadi 24 00130 Helsinki

                Nordic Eyewear AB
             Y-tunnus:  2281442-7

Kokonaishinta progressiivisille laseille:Ainostaan progressiivisille laseille

Lasin paksuus
40% ohuempi & kevyempi

Taittoindeksi 1.67
Suositellaan +/- 4 D asti 

Yli miljoona
tyytyväistä asiakasta




