VOORJAARS
ACTIE
2019
Geniet dubbel zoveel van de zon
Oog voor detail

Geniet dit voorjaar
dubbel zoveel...
Niemand heeft zoveel oog voor zijn klanten als de vakopticien. U staat garant voor kwaliteit,
geeft uw klanten alle aandacht en biedt hen een oplossing op maat. Dankzij uw persoonlijke
service verlegt u de focus van prijs naar kwaliteit, duurzaamheid en kijkcomfort.

Loop in de kijker
Toch hebben brildragers vaak nog te weinig aandacht voor de eigenschappen van hun
brillenglazen. Nochtans zijn kwaliteitsglazen essentieel om een maximaal en duurzaam
kijkcomfort te garanderen. Daarom ondersteunt Hoya u met een uitgebreid assortiment
kwalitatieve brillenglazenontwerpen en coatings. En met het voorjaar in zicht organiseren we
een aantal acties die enerzijds uw vakmanschap en kwaliteit in de kijker zetten en anderzijds
de aandacht vestigen op uw optiekzaak.

ACTIE
Dubbel zoveel
kijkcomfort
van 29.03 t/m 21.07

Dubbel zoveel
kijkcomfort

Geniet dubbel

zoveel van de

zon

Met deze actie geeft u uw klanten dubbel zoveel kijkcomfort. Handig voor wie
zowel een gewone bril, als met de zomer in het vooruitzicht, een zonnebril nodig heeft!

ZON OF
GEEN ZON...

Van 29 maart tot en met 21 juli 2019 geeft
u uw klanten een mooi voordeel bij aankoop van
een tweede paar brillenglazen.

ACTIE
50% korting

op een 2de paar uniof multifocale (zonne)glazen*
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* Actie geldig van 29/03 t.e.m. 21/07/2019.
Niet cumuleerbaar met andere acties.
Vraag naar de actievoorwaarden in onze
optiekzaak.

1ste paar

ACTIE 1
50% korting
op een 2de paar uni- of
multifocale (zonne)glazen

U koopt een paar multifocale
of unifocale HOYA glazen
of zonneglazen met
Hi-Vision LongLife coating.1

2de paar
U krijgt 50% korting op om
het even welk paar uni- of
multifocale brillenglazen uit het
HOYA Brillenglazen Programma.
Met of zonder coating.
Ook van toepassing op Hoyatint UV
400 glazen!

en / of
1ste paar
U koopt een paar MyStyle V+ of
LifeStyle 3i multifocale brillenglazen
met Hi-Vision LongLife coating.1

ACTIE 2
2de paar
multifocale (zonne)glazen

cadeau

2de paar
U krijgt een tweede paar
multifocale brillenglazen cadeau:
een paar Hoyatint UV 400 Amplitude
multifocale zonneglazen in
brekingsindex 1.50 met
Hi-Vision Inside coating2
of
een paar Amplitude TrueForm
multifocale brillenglazen in
brekingsindex 1.50 in transparante
versie. 3

Hi-Vision LongLife (Hi-Vision LongLife, Hi-Vision LongLife BlueControl, Hi-Vision LongLife UV Control)
Als het eerste paar (de te betalen glazen) een brekingsindex van 1.60 of hoger heeft, kan u ook een tweede paar glazen kiezen in brekingsindex 1.60.
In dit geval betaalt u een toeslag van: + €20/paar met Hi-Vision Inside.
3
Als het eerste paar (de te betalen glazen) een brekingsindex van 1.60 of hoger heeft, kan u ook een tweede paar glazen kiezen in brekingsindex 1.60.
In dit geval betaalt u een toeslag van: + €20/paar met Hi-Vision Aqua.
Extra opties en combinaties zijn mogelijk mits betaling van een supplement. Hiervoor blijven de gebruikelijke toeslagen geldig overeenkomstig de
voorwaarden vermeld in het Hoya Brillenglazen Programma. Actie ter promotie van MyStyle V+ en LifeStyle 3i. Mits betaling van een netto supplementprijs
van 11 euro/glas is deze actie ook geldig bij aankoop van een eerste paar LifeStyle 3 glazen met Hi-Vision LongLife.
1
2

Doe uw voordeel !
Schrijf in vóór
22 februari 2019

Hoe inschrijven?
De inschrijving is gratis als u actief participeert en bijkomende
marketinginspanningen ontwikkelt ter promotie van deze actie
(bijvoorbeeld door het plaatsen van een advertentie). Als u enkel
inschrijft zonder promotionele activiteiten betaalt u € 200.
Dit bedrag verdient u al snel terug als u actief deelneemt aan de actie.

Inschrijven kan door vóór 22 februari het
online inschrijvingsformulier te vervolledigen.

De actievoorwaarden
• Acties geldig van 29/03/2019 t/m 21/07/2019 (op basis van datum ingave bestelling).
• Enkel zaken die zich tijdig ingeschreven hebben, kunnen genieten van de actievoordelen.
• De inschrijving, toegekend door Hoya, is persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan derden.
• Enkel optiekzaken die een schriftelijke inschrijvingsbevestiging ontvangen hebben, worden op de officiële lijst
van ‘deelnemende optiekzaken’ geplaatst.
• Alleen door Hoya geselecteerde zelfstandige optiekzaken gevestigd in België of Groot-Hertogdom Luxemburg
kunnen een inschrijvingsaanvraag indienen (uiterlijk op 22 februari 2019).
• Enkel geldig bij de deelnemende optiekzaken.
• Op basis van beschikbaarheid.
• Gelijktijdige bestelling van de twee paar glazen.
• Het tweede paar dient van eenzelfde of lagere index te zijn als het eerste paar.
• Zelfde sterktes voor het tweede paar multifocale glazen (van toepassing op beide acties).
• Zelfde sterkte verte- of nabijzicht ingeval het tweede een paar unifocale glazen is (enkel van toepassing op
actie 1: 50% op het tweede paar).
• De leverbereiken van beide paren kunnen verschillen. Bij het overschrijden van deze bereiken is de actie niet geldig.
• De levertermijn van beide paren kan verschillen, afhankelijk van het glastype, de supplementen en het Hoya labo.
• Na ontvangst en verificatie van de gegevens wordt er gefactureerd volgens de actievoorwaarden.
• De korting is steeds van toepassing op het goedkoopste paar.
• Niet cumuleerbaar met andere acties.
• De waarde van het tweede actiepaar kan niet in geld worden uitgekeerd, noch gecrediteerd of omgewisseld worden
in welke andere compensatie dan ook.
Hoe geniet u van dit inkoopvoordeel?
• Deze actie is uitsluitend geldig voor bestellingen die rechtstreeks door de opticien ingegeven worden in HoyaiLog.
• Om te genieten van dit voordeel dient u de gewenste campagnenaam:
Spring2ndPair50%-Promo19 OF Spring2ndPairCADEAU-Promo19 te selecteren in het vak ‘Campagnes’.
• Gelijktijdige bestelling van de twee paar glazen.
• Vermeld altijd identiek dezelfde referentiecode bij bestelling van beide paren.
• Beide bestellingen op naam van dezelfde brildrager.

DE KLEINE LETTERTJES

Hoya behoudt zich het recht voor om deze actie, om welke redenen dan ook, te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Door hun inschrijving en/of deelname aan de actie verklaren de deelnemers zich akkoord met
het reglement. Uiteraard gelden deze voorwaarden enkel voor individuele optiekzaken die een rechtstreekse en gangbare samenwerkingsovereenkomst met Hoya hebben lopen of er één wensen af te sluiten. Wanneer er andere
samenwerkingsvoorwaarden van toepassing zijn wordt u gecontacteerd bij het ontvangen van uw inschrijvingsformulier.
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