
Voucher code:

Vänligen ange +/-              DVänligen ange +/-      D 

Vänligen ange +/-      D

°

°

mm    D

   DVänligen ange +/-              D mm
V

H

Cylinder (CYL) Axel (A/AX)

Se baksidan för total priset

Addition (ADD)

Endast för progressiva

Pupillavstånd (PD)Sfär (S/SPH)

    Okänt PD? 
  Se baksidan Vänligen välj:

Normalt
synfält

Avancerat
synfält upp till +40%

Vänligen notera att alla solglasögon inte går att anpassa med slipade glas.  
För solglasögon med slipade glas - vänligen fyll i följande del.

Skulle solglasögonen inte vara enligt dina förväntningar har du
alltid 90 dagars öppet köp och returrätt.

90 dagars returätt

Fri frakt och fri returrätt

Fler än 3000 märkesbågar

Har du några frågor? Vår kundtjänst hjälper dig gärna:

08 - 55 00 25 60 service@misterspex.se
Måndag - Fredag mellan 9 - 17.

Standard 
Glasets tjocklek

490 kr
Se baksidan

20 % tunnare
& lättare glas

Rekommenderad 
upptill +/- 4 D

980 kr
Se baksidan

40 % tunnare 
& lättare glas

Rekommenderad 
från +/- 4 D
1480 kr

Se baksidan

Standard Comfort Premium

3. Välj ditt glas:

Returorsak:

82 Passform 
83 Färg/mönster
84 Form/kvalitet
85 För bred 
86 För smal
87 Sitter för högt 
88 Sitter för lågt
89  Matchar inte beskrivningen
90 Fel vara 
91 Bågen är defekt
94 Annat:

JUSTERING / RETURFORMULÄR

1. Välj önskad båge:

2.  Fyll i dina värden:

Ordernummer:
Kundnummer:

Aquacoating (från +190 kr) optional
Smuts- och vattenavvisande behandling.

Fotokromatiska glas (självtonat) (från +1490 kr)

Brun Grå

85% Tonat (inkluderat)

Brun Grå Grön

Med en sfär som är högre än +/- 6 D och en cylinder från +/-2 D så tillkommer 299 kr extra per glas.

ReturBeställ med 
slipade glas

Behåll Returorsak

Välj färg på glaset:

Ditt telefonnummer för ytterligare frågor:

Information för våra optiker:

Hej,



+ 40%

Har du inte ditt pupillavstånd tillgängligt?
Vänligen skicka ett foto taget framifrån, där du bär de bågar du valt ut
till: service@misterspex.se:

      Med standard glas = 1480 kr
      Med comfort glas = 2070 kr
      Med premium glas = 2570 kr

      Med standard glas = 2470 kr
      Med comfort glas = 3260 kr
      Med premium glas = 4060 kr

1. Bilden ska vara skarp och ljus
2. Avståndet från kameran bör vara ca 1 meter
3. Titta rakt in i kameran

Ange ditt ordernummer så kommer våra optiker  
att räkna ut ditt pupillavstånd!

Glas för alla synfel
Ger tydlig syn på alla avstånd - nära,  
mellan och avstånd

Maximal visuell komfort med bredare läsdel
Märkbart kortare tillväjningstid
Modern teknologi

Bredare
läsdel
upp till 40% bredare

Normalt
synfält
standard

Comfort
980 kr

Premium
1480 kr

Standard
490 kr

DINA GLASVAL

Reptåliga
Repskyddsbehandling 

skyddar mot repor

UV-filter
Skyddar dina ögon från 

skadliga ultravioletta strålar

Antireflexbehandling
Reducerar reflektioner

Glasets tjocklek
40% tunnare & lättare glas

Brytningsindex 1.67
Rekommenderad från 

+/- 4 D

Glasets tjocklek
20% tunnare & lättare glas

Brytningsindex 1.6
Rekommenderad upp till 

+/- 4 D

Glasets tjocklek
Standard

Brytningsindex 1.5

Asfärisk slipning
Reducerar förstoring 

och förminskning  
av ögat

Asfäriskt glas Normalt glas

Vatten & 
smutsavvisande
Förenklar rengöringen 

av glaset

Reptåliga
Repskyddsbehandling 

skyddar mot repor

UV-filter
Skyddar dina ögon från 

skadliga ultravioletta strålar

Antireflexbehandling
Reducerar reflektioner

Reptåliga
Repskyddsbehandling 

skyddar mot repor

UV-filter
Skyddar dina ögon från 

skadliga ultravioletta strålar

Antireflexbehandling
Reducerar reflektioner

Vatten & 
smutsavvisande
Förenklar rengöringen 

av glaset

Måndag - Fredag mellan 9 - 17.

Har du några frågor? Vår kundtjänst hjälper dig gärna: service@misterspex.se08 - 55 00 25 60
Besöksadress:  
Sankt Eriksgatan 46 112 34 Stockholm

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

Endast för progressiva glas Totalpris för progressiva glas:

Fler än 1 miljon
nöjda kunder




