BESTELFORMULIER / RETOURFORMULIER
Hallo,

Bestelnummer:
Klantnummer:

gelieve dit bestelformulier in te vullen en alle brillen aan ons retour te
zenden zodat wij uw favoriete bril van glazen kunnen voorzien.

1. Kies uw favoriete bril:
Op sterkte
bestellen

Montuur hou- Retourneren
den

Reden voor
retour

Reden voor retour:
82 Vorm
83 Kleur/ patroon
84 Bewerking/ kwaliteit
85 Te breed
86 Te smal
87 Zit te hoog
88 Zit te laag
89 Komt niet overeen met de beschrijving
90 Verkeerd artikel
91 Montuur defect
94 Overige:

Kortingscode:

U heeft uw favoriete bril nog niet gevonden? Bestel dan gerust opnieuw brillen om thuis te passen - geheel gratis.

2. Vul hier uw huidige sterkte in:

Alleen voor
multifocale glazen

Laat een gratis oogmeting uitvoeren bij één van onze partneropticiens!
Meer informatie op www.misterspex.nl/partneropticiens
Sfeer (S/SFR)

R

L

Cilinder (CYL)

As (A/AS)

Pupilafstand (PD)

Additie (ADD)

°
+/- vermelden

dpt

+/- vermelden

dpt

mm

dpt

mm

dpt

°
+/- vermelden

dpt

+/- vermelden

dpt
U weet uw
pupilafstand niet?
Zie keerzijde

Uw telefoonnummer voor verdere vragen:

Kies a.u.b.:
normaal
gezichtsveld

Mededeling voor onze opticiens:

breder
gezichtsveld
Totaal bedrag zie keerzijde

3. Kies uw kwaliteitsglazen:
Standaard
Standaard glasdikte

Comfort
20 % dunnere
& lichtere glazen

Premium
40 % dunnere
& lichtere glazen

Lotuseffect (+ 19,95 €)
Het „Lotuseffect“ is een water- en vuilafstotende
laag met roll-off effect:
zonder
lotus

met
lotus

85% Tint (+ 29,95 €)
bruin
aanbevolen tot +/- 4 dpt

grijs

groen

aanbevolen va. +/- 4 dpt

Inclusief

49,95 €

99,95 €

Voor details zie keerzijde

Voor details zie keerzijde

Voor details zie keerzijde

Meekleurende glazen (va. 149,95 €)
bruin

grijs

Als de sfeer-waarde hoger ligt dan +/- 6 dpt en/of de cilinder hoger is dan +/- 2 brengen wij 29,95 € extra in rekening.

Heeft u nog vragen? Onze opticiens helpen u graag verder:

Kosteloze oogmeting bij een partneropticien

Maandag t/m vrijdag 09:00-18:00 gratis binnen Nederland en België.

30 dagen retourrecht

0800 - 380 06 77

service@misterspex.nl

Kosteloze aanpassing van uw bril bij een partneropticien

KWALITEITSGLAZEN VAN TOONAANGEVENDE FABRIKANTEN

Standaard

Extra gehard

Glasdikte

Hard coating maakt
de glazen krasbestendig

Standaard

De uv-ﬁlter

Inclusief

Beschermt tegen
schadelijke uv-stralen

Super antireﬂectie

Brekingsindex 1.5

Vermindert lichtreﬂecties

Extra gehard
Hard coating maakt
de glazen krasbestendig

Comfort

Glasdikte

Vuilafstotende laag

20% dunnere & lichtere glazen

Vergemakkelijkt het reinigen
van de glazen

De uv-ﬁlter

49,95 €

Beschermt tegen
schadelijke uv-stralen

Super antireﬂectie
Vermindert lichtreﬂecties

Premium

Brekingsindex 1.6
Aanbevolen tot +/- 4 dpt

Extra gehard

Glasdikte

Vuilafstotende laag

Asferische slijping

Hard coating maakt
de glazen krasbestendig

40% dunnere & lichtere glazen

Vergemakkelijkt het reinigen
van de glazen

Vermindert het
vergrotings- of verkleiningseffect van de ogen

De uv-ﬁlter

99,95 €

Beschermt tegen
schadelijke uv-stralen

Super antireﬂectie
Vermindert lichtreﬂecties

Brekingsindex 1.67
Aanbevolen va. +/- 4 dpt

Alleen voor multifocale glazen
normaal
gezichtsveld

Goed zicht dichtbij, veraf én daartussen

+ 40%

tot 40% breder

Normaal
glas

Totaal bedrag voor de multifocale glazen:

Een bril die aan alle vereisten voldoet

Standaard

breder
gezichtsveld

Asferisch
glas

met Standaard glazen = 99,95 €
met Comfort glazen

= 159,90 €

met Premium glazen = 209,90 €

Maximaal draagcomfort met een breder gezichtsveld

met Standaard glazen = 199,90 €

Duidelijk gemakkelijker om aan te wennen

met Comfort glazen

Modernste technologie

met Premium glazen = 359,85 €

= 279,85 €

U kent uw pupilafstand niet?

Stuur ons een foto van uw gezicht met uw gekozen montuur naar service@misterspex.nl:
1. De foto dient scherp en goed verlicht te zijn.
2. Ga ongeveer 1 meter van de camera zitten.
3. Kijk recht vooruit in de camera.

Meer dan 1 miljoen
tevreden klanten

Vermeld uw ordernummer en onze opticiens zullen uw
pupilafstand voor u berekenen.

Heeft u nog vragen? Onze opticiens helpen u graag verder:

0800 - 380 06 77

service@misterspex.nl

Maandag t/m vrijdag 09:00-18:00 gratis binnen Nederland en België
Mister Spex GmbH · Greifswalder Straße 156
10409 Berlin · www.misterspex.nl

Algemeen directeuren: Dirk Graber, Dr. Mirko Caspar
Rechtbank Berlin-Charlottenburg

KVK-nummer HRB 111176 B · Belastingsnummer:
NL 824 006 100 B01 · BE 0632 821 070

