Actievoorwaarden
Kortingsbon voor korting op brillen en lenzen bij Pearle en Eye Wish Opticiens

Brillen en contactlenzen






Bij inwisseling van 125 Menzis SamenGezond-punten ontvang je een kortingsbon voor
kassakorting op brillen en lenzen bij Pearle of Eye Wish Opticiens. De hoogte van de korting
is afhankelijk van de aanschafprijs, na aftrek van eventuele andere kortingen.
Je ontvangt €25 korting op brillen en lenzen van €50 tot €200, na aftrek van andere
kortingen.
Je ontvangt €50 korting op brillen en lenzen van €200 tot €500, na aftrek van andere
kortingen.
Je ontvangt €75 korting op brillen en lenzen van €500 of meer, na aftrek van andere
kortingen.
De korting is uitsluitend geldig bij aankoop van één of meerdere complete brillen op sterkte
en/of (half)jaarpakketten contactlenzen en/of nachtlenzen.
Zonnebrilmonturen en accessoires zijn uitgesloten van de actie. Wel kun je ervoor kiezen om
zonneglazen op sterkte in een optisch montuur te laten plaatsen.
De kortingsbon is niet geldig bij aankoop van een bril uit de Urban by Eye Wish collectie.

Lenzenabonnementen



Bij inwisseling van de kortingsbon ontvang je in de winkel gratis contactlenzen voor drie
maanden.
Het aanbod geldt uitsluitend bij nieuwe aanmeldingen van een lenzenabonnement van
minimaal een jaar, dat wordt gestart drie maanden na aanmelding.

Algemeen








De kortingsbon is slechts één keer geldig, tot zes maanden na uitgiftedatum en uitsluitend bij
alle winkels van Pearle Opticiens of Eye Wish Opticiens in Nederland.
De kortingsbon is persoonsgebonden, maar kan wel worden overgedragen aan een
medeverzekerde.
De kortingsbon is geldig in combinatie met lopende tijdelijke landelijke acties en met de
brilvergoeding van Menzis.
De kortingsbon is niet geldig in combinatie met andere kortings- of waardebonnen.
De actie is niet geldig op reeds bestelde brillen en/of contactlenzen en niet op bestaande
contactlensabonnementen.
De kortingsbon kan niet gebruikt worden wanneer je een bril in natura ontvangt vanuit je
GarantVerzorgd of AV Den Haag pakket.
Er wordt geen geld retour gegeven en de kortingsbon is niet inwisselbaar voor contanten.

menzis.nl/samengezond

